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SARAY
DÜĞÜN SALONU

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

TÜRKİYE KARŞITLARI ATAKTA

HABER, Danimarka’da
ilk 5’te yeraldı

ÖNCESİ GÜNDEM TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ TARTIŞMALARINA KİLİTLENDİ

Danimarka’da yaşayan Türkiye
kökenli göçmenler arasında en
çok izlenen medya dalında ATV,
Hürriyet ve Euro D ile Birlikte
gazeteniz HABER de yer alıyor.

DANİMARKA’DA 7 HAZİRAN’DA YAPILACAK AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 19 Haziran
2009’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 19. juni 2009.

ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

Danimarka halkı da Türkiye’yi istemiyor
AB üyelik görüşmelerine devam eden Türkiye’ye
gösterirken, hükümetinin küçük ortağı Muhafazakar
karşı muhalefet artıyor. 2005 yılından beri üyelik
Halk Partisi Türkiye için AB ile imtiyazlı ortaklık
görüşmeleri devam etmesine karşın o tarihten bu
önerisinin tartışmaya açılmasını önerdi. Her ne kadar
yana Türkiye’ye olan muhalefet Danimarka’da da
Başbakan Lars Lökke Rasmussen AB’nin üyelik için
arttı. Ramböll araştırma şirketi tarafından yapılan son koyduğu şartları yerine getirmesi durumunda Türkiyapılan kamuoyu araştırması her üç Danimarkalıdan ye’nin AB’ye tam üye olacağını söylese de başbakanın
ikisinin Türkiye’yi AB’de görmek istemediğini
kendi partisinde de çatlak sesler yükselmeye başladı.
Haberle ilgil haber ve yorumlar sayfa 7, 11 ve 12’de

Hüseyin Araç

Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 5 seans için yapılan
peşin ödemelerde
%50 indirim.

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı
7 Haziran’da oylarınızı bekliyorum
Brüksel uzak ama bizi
ilgilendiren kararlar
orada alınıyor.
Desteğinizle bu kararların
uygulanmasının takipçisi
olacağım

A

socialdemokraterne

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı Epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

Hundige Center 2A, 2 sal
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk

SATDISCOUNT
Artık yeni adresimizde
hizmetinizdeyiz.

D-SMART
İskandinavya Servisi
YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
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DANİMARKA’DA
ANNE OLMAK ÇOK
KOLAY

Mayıs/Maj 2009

EN KOLAY ANNE OLARAK YAŞANABİLECEK ÜLKE DANİMARKA. Anne ve çocuklar için yaşamanın en
kolay ve güzel olduğu ülkeler sıralamasında Danimarka beşinci sırada yeralıyor. Uluslararası Çocuk Koruma örgütü
“Red Barnet”, dünyada anne olarak yaşamanın en kolay olduğu ülkeler araştırmasını yaptı. Araştırma sonuçları İskandinavya ülkelerinin anne olarak yaşamanın en iyi ve kolay olduğu ülkeler olduğunu ortaya koydu. Anne olarak en
zor yaşanan ülkelerin başında ise Afrika’nın Sahara ülkesi onun ardından da Sierra Leone geliyor. Bu ülkelerde her
dört çocuktan biri beş yaşına girmeden hayatını kaybederken, bu oran Danimarka’da her 250 çocuktan sadece biri.
Sierra Leone’de her 8 kadından biri doğum anında ölürken, Danimarka’da her 18 bin kadından sadece biri ölüyor.

HABER
Haydi sandık başına

7

haziran günü Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. Danimarka Avrupa Parlamentosu’nda 11
sandalyeye sahip. Tüm adaylar bugünlerde hummalı
bir çalışma içinde bu 11 üye arasında yer almaya çalışıyorlar. Bunlardan biri de Hüseyin Araç. Sosyal Demokrat Parti listesinden seçimlere katılan Araç, seçimlerde yer alan iki Türkiye kökenli adaydan biri.
Bizler HABER gazetesi yayın kurulu olarak hangi
seçimde olursa olsun adayların sadece belli bir etnik
kökene sahip oldukları için desteklenmesi gerektiği
düşüncesine karşıyız. Ülkede kota anlayışını yaygınlaştıracak bu düşüncenin siyasetçilerin söylem ve becerilerinden daha çok etnik, dini kökenlerinden dolayı siyaset yapacakları sonucunu doğuracağını düşünüyoruz ve bunu demokrasiler için tehlikeli buluyoruz.
Bir siyasetçi desteklenecekse çözüm önerilerinin,
gerçekleştirmeyi düşündüğü siyasi projelerinin cazibesi nedeniyle desteklenmelidir diye düşünüyoruz.
Biz, Hüseyin Araç’ı sadece Türkiye kökenli diye desteklenmesi gereken adaylardan biri olarak görmüyoruz. Ona verilecek destekte parti kimliğinin de göz
önünde bulundurulmasına gerek olmadan desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz, zira Araç seçim kampanyası boyunca takipçisi olacağı sözünü verdiği projeleri sizleri ve bizleri yakından ilgilendirmektedir.
Bunlardan ilki ve en önemlisi vize sorunudur. Türk
vatandaşlarına uygulanan AB vizesinin kaldırılması
için çalışacağı sözünü veren Araç, ayrıca AB sınırları
içinde doğan yabancılara otomatik olarak AB vatandaşlığı hakkı tanınması için çalışacağını belirtmiştir.
Bu iki siyasi projeden dolayı Araç’ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Hüseyin Araç’ın
kendisinin de belirttiği gibi özellikle yabancıları ilgilendiren ve gittikçe daha da çok ilgilendirecek olan
bir çok karar Brüksel de alınmaktadır ve alınacaktır.
Bizlerin sorununu yakından tanıyan bir adayın oylarımızla oraya gönderilmesi önemlidir.
Hem sorunların çözümü için hem de bu seçimlerde
artık belirleyici bir siyasi güç olduğumuzu göstermemiz bakımından oylarımızı Hüseyin Araç’a vermeye
çağırıyoruz. Ayrıca bu seçimlerde Hüseyin Araç’a Danimarka’nın her seçim bölgesinden oy verilebilecektir. Sadece Aarhus’ta oturan vatandaşlarımız değil,
tüm Danimarka genelinde Hüseyin Araç’a oylarınızı
verebileceksiniz. Haydi sandık başına…
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Tegning: Lise Özer

BÖYLE TÖRE Mİ OLUR? Bu ay Türkiye tarihinin en fazla cana mal olan suç olayı Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yaşandı.
Üç aile arasında yaşanan nişan gerginliği yüzünden çıkan olay sonunda aralarında çocuklar ve hamile kadınların da bulunduğu 44 kişi otomatik
silahlarla taranarak yaşamını yitirdi. Katliamın sadece nişan yüzünden yapıldığı ilk etapta dile getirilse de, yörede töre ardına gizlenerek işlenen
suçlar tekrar gündeme geldi ve kamuoyunda töre sorunun çözülmesi yönünde radikal adımların atılması beklenmeye başladı.
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Sahibi/Udgivet af:
KAST MEDIA ApS
Adm. direktør/İdari Sorumlu:
Sadi Tekelioğlu
Genel Yayın Yönetmeni/Ansvarshavende chefredaktør:
Cengiz Kahraman
Yazı İşleri/Redaktion: Selçuk Kahraman, Üzeyir Tireli,
İrfan Kurtulmuş, Yıldız Akdoğan, Bedriye Zelal Doğru,
Muttalip Abat, Zeynel Kozanoğlu, İsa Kuyucuoğlu.

www.audiovox.dk
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.
Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
malzemeler izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden
gazetemiz sorumlu değildir.
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Artikler i Haber må
gerne citeres, når blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst,
billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt. Haber kan ikke drages
til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.
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- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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HABER, Danimarka’da
ilk 5’te yeraldı
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animarka’da yaşayan
Türkiye kökenli göçmenler arasında en çok
izlenen medya dalında ATV, Hürriyet ve Euro D ile
Birlikte gazeteniz HABER de yer
alıyor. Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın ve HABER gazetesi yayın kurulu üyelerinin uzun
süredir dile getirdikleri bir gerçek
şimdi de medya araştırma kuruluş-

Nydanskere & Media adlı araştırmada göçmenlerin medya tüketiminde İnternet kullanımı ve
televizyon izleme tercih edilirken
üçüncü sırada yüzde 54’lük bir
oranla gazeteler geliyor. Tüm göçmenler arasında TV izleme oranı
yüzde 82’lik bir orana ulaşırken bu
oran değişik uluslar arasında farklılık göstermiyor. İnternet kullanımında İranlı, Somalili ve Pakistan-
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Danimarka’da yapılan en kapsamlı medya
araştırmasında gazeteniz HABER en çok tanınan
ve takip edilen medya katagorisinde dördüncü
sırada yeraldı. Bir başka yayınımız sinema.dk
web sitesi de iki televizyon kanalı ve iki gazete ile
yanında web sitesi olarak ilk 5’e girmeyi başardı.

larının araştırması ile belgelendi.
Danimarka Uyum Bakanlığı
tarafından finanse edilen ve Catinet araştırma kuruluşu tarafından Mediacom reklam ajansı ile
birlikte gerçekleştirilen bir medya tüketim araştırmasında gazeteniz HABER göz kamaştıran bir
noktada yer aldı.

lı göçmenler başı çekerken gazete
okumada Türkler önde. Türklerin
yüzde 62’si haber kaynağı olarak
gazeteleri tercih ediyor.
Göçmenlerin tercih ettikleri TV
kanalları arasında ilk onda Show
TV, Euro D ve ATV yer alıyor.
Danimarka’da yaşayan yabancıların en çok girdikleri web siteleri

Binin üzerinde göçmen kökenli
kişi ile telefon röportajı yöntemiyle
gerçekleştirilen araştırma göçmenlerin medya tüketim alışkanlıklarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

sıralamasında ise ilk 75 arasında
www.fanatik.com.tr, www.hurriyet.com.tr ve www.milliyet.com.tr ilk
75 arasında yer alıyor.
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AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.

§

Ayrıca, kira hukuku,
tazminat, sigorta, ceza
ve her türlü hukuksal
konularla, temyiz
davalarında
hukuksal danışmanlık
ve yardım için
bizi arayabilirsiniz.

Nørregade 6, 2 - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk
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Medya ne kadar çok kültürlü?
Cengiz Kahraman

M

egafon tarafından yapılan bir
kamuoyu yoklaması Danimarka
halkının yüzde 61’inin medyanın sürekli olarak İslam dini ve Müslümanlar hakkında olumsuz yayın yapmasından rahatsız olduğunu ve bu tür
haber ve yazıları okumaktan bıktığını
ortaya koydu.
Danimarka basınını takip eden göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun da
aynı görüşleri paylaştığını düşünüyorum.
Kamuoyu sonuçları, sıradan bir Danimarkalının bile, medyanın aksine
Danimarka’nın çok kültürlü bir toplum olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Medyanın İslam dini ve Müslümanlar hakkında bu tür haber ve yazılar yayınlamasının bir çok nedeni
olabilir. Ama özellikle 11 Eylül 2001
yılında ikiz kulelere yapılan ve 11
Mart 2004 yılında Londra’da yapılan
terör saldırıları ardından medyanın
söylemlerinde daha da keskinleştiğini
ve sertleştiğini bilmeyen yok.
Medya maalesef göçmenleri ya kültürel zenginlik olarak ya da ülkeyi
tehdit eden bir unsur olarak görmeye

devam ediyor. Göçmenler ya romantize ediliyor ya da sorun olarak gösteriliyor medyada. Bu ikisinin arası maalesef yok. Batı ülkelerinden gelen göçmenler ve sermayenin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli iş gücü medyanın ilgisini
çekmiyor. Bu tabii ki, medyanın çok
kültürlü bir toplumu nasıl gördüğüne
bağlı. Medya daha çok yoksul Müslüman ülkelerden gelen ve halkın bazı
kesimiyle, bazı politikacılar tarafından istenmeyen ilan edilen göçmenleri seviyor.
Çok kültürlü bir toplum sadece egzotik yemekler, müziklerden oluşmuyor. Öyle sanıldığı gibi güllük gülistanlık bir toplum da değil. Çok kültürlü toplumda göçmenler bütün bu
güzel taraflarının yanı sıra inançlarını, geleneklerini, normlarını, sorunlarını, Batılıya ters düşebilen yaşam biçimlerini de beraberlerinde taşıyorlar.
Bir çok göçmen gerek Danimarka’da, gerekse bir çok Avrupa ülkesinde toplumdan izole olmuş şekilde
alt kültürlerinde kabuklarına çekilmiş olarak yaşıyor ve uyum sağlamakta zorluk çekiyor. İşte, bunu içi-

nize sindirebildiğiniz zaman ve bu
gerçekler ışığında çözüm yolları bulmak için kolları sıvadığınızda çok
kültürlü/etnikli bir toplum olursunuz.
Ancak bugün aralarında polis, gazeteci ve öğretmenlerin de bulunduğu
Danimarka halkının yüzde 80’inin
göçmenlerle hiçbir biçimde ilişkisinin
olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda medyanın çok kültürlü toplumu kabullenmekte zorlandığını ve
göçmenleri sürekli sorun yaratan bir
grup olarak gösterdiğini görüyoruz.
Medyanın; halkın fazla bilmediği,
bir insan, bir grup ya da bir ülke hakkında olumsuz bir haber yapması her
zaman daha çok satıyor, çünkü sözü
edilen bu kişiler ya da ülke hakkında
okurun eleştiride bulunması neredeyse imkansız. Kültür çatışması kültür
buluşmasına göre daha çok heyecan
verici oluyor ve daha çok satıyor.
Her iki taraf da birbirine güvenmiyor. Müslüman kökenli göçmenler
arasında istenmedikleri görüşü yaygın. İslam karşıtlarının ve ırkçılığın
giderek arttığı düşüncesindeler ve İslam dini ile terörizmin benzeştirilme-

sinden bıkmış durumdalar. Medyanın
bu tutumu göçmenleri sorumlu birer
yurttaş olmaktan daha çok ikinci sınıf
vatandaş olarak görmelerini sağlıyor.
Danimarka medyasına kuşku ile
yaklaşıyorlar ve bu da demokrasi açısından oldukça tehlikeli olan göçmenlerin Danimarka medyasını yeteri kadar takip etmemelerine neden oluyor.
Göçmenlerin medyada sürekli olarak
kurban seçilmelerini, özellikle Müslümanlarla ilgili haberlerin stajyer gazetecilere yaptırılmasını, gazetecilerin
bilgisiz olmasını da yukarıda anlattıklarıma eklemek gerekiyor.
Medya göçmenlerin güvenini kazanmak için artık tutum değiştirmek zorunda. İslam dini ve Müslümanlar
hakkında medyada haberler yapılmaya devam edilmeli, ancak yapılan
bu yayınlar ülke nüfusunun yaklaşık
yüzde 8’ini oluşturan Müslüman kökenli göçmenlerin dinini, kültürünü
bir sorun olmaktan daha çok, Danimarka kamuoyuna daha gerçekçi ve
bilgilendirme için yapılmalı.
cengiz.kahraman@haber.dk

AB’ye vize kalkıyor mu?
Türk kamyoncuların vize
uygulayan Almanya’ya
açtığı davayı kazanması,
Ankara-Brüksel hattında
pazarlıkları başlattı.
Duygu Leloğlu, Brüksel

T

ürk kamyoncuların vize
uygulayan Almanya’ya
açtığı davayı kazanması,
Ankara-Brüksel hattında
pazarlıkları başlattı.
Avrupa Birliği’nin (AB) yargı organı Adalet Divanı’nın iki ay önce
aldığı “Türk kamyon şoförlerine
Almanya’ya girişlerinde vize uygulayamayacağı” kararı, yeni bir
sayfanın açılmasını sağlayacak.
AB çevrelerinden edindiğimiz
bilgilere göre AB’nin icra organı
Komisyon ile Ankara ile arasında
şu anda üst düzey “pazarlıklar”
başladı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Ankara, başta iş için seyahat
edenler olmak üzere turistler,
öğrencilerin de vize uygulamasından muaf tutulma hakkı olduğunu
söylüyor.

Dönüm noktası Haziran

Komisyon ise tavrını, üye ülkelere danışarak belirleyecek. Ancak
AB gözlemcileri, haziran ayında
bir sonuç çıkacağını söyledikleri
pazarlıklardan alınabilecek “en
kötü” seçeneğin bazı ticari ve iş
amacıyla AB’ye seyahat eden Türk
vatandaşlarına vize kolaylıkları verilmesi olacağı kanısında.

HUKUKÇU DESTEĞİ

Buna karşılık alınabilecek “en iyi”
sonucun ise Türk vatandaşlarına
vize uygulamasının genel olarak
kaldırılması olacağı belirtiliyor.
Türkiye’ye hukuki açıdan ve AB
müzakerelerine başlamış bir ülke
olarak vize uygulanamayacağını savunan Avrupa Parlamento-

su’nun (AP) Yeşiller Grubu ise,
Türk kamuoyunu harekete geçirmek için dün Strasbourg’da (Fransa) bir toplantı düzenledi.
“Türk Vatandaşlarına AB vizesi:
Açıklık Zamanı!” adlı toplantıya,
vizenin genel olarak kaldırılmasını savunan AB’nin önemli hukukçuları da katıldı.
Almanya Darmstadt İdari Mahkemesi Hakimi Klaus Dienelt,
Adalet Divanı’nda kazanan Türk
kamyoncuların avukatı Dr. Rolf
Gutmann’ın, IKV Başkanı Haluk
Kabaailoğlu ve AB Genel Sekreteri Oğuz Demiralp’in katıldığı toplantıda, vizesiz seyahatlerin sadece
hizmet veren değil, hizmet alanı da
kapsadığı belirtildi.
Bu kapsamda Türk turistlere
uygulanan vizenin de kaldırılması
gerektiği vurgulandı.
Türkiye ve AB arasında 1973’te
yürürlüğe giren Katma Protokol
Anlaşması gereği, Türklerin vizesiz seyahat hakkına dikkat çekildi.
Toplantıya davet edilen genişleme

üyesi Olli Rehn ile adalet üyesi Jacques Barrot’nun katılmamayı tercih etmesi, Komisyon’un bir süre
daha sessiz kalacağı şeklinde yorumlandı.

ilişkin her türlü kararın Schengen
ortak alanındaki diğer AB ülkelerini de ilgilendiriyor.

KRİTİK KARAR

AB başkentlerinde hukukçulardan
alınan görüşler doğrultusunda hareket edildiğini belirten diplomatik kaynaklar, Adalet Divanı kararı
sonrasında bu aşamada durumun
“AB’ye vizesiz gidilebilir” anlamına
gelmediğini belirtti.
Kaynaklar, “Bu karar vize kolaylığında ısrar eden Türkiye’nin elini
güçlendirecek. Ama önce Almanya’dan başlayarak süreç ilerleyecek” yorumunu yaptı.

Vizeyle ilgili kritik karar, 1973’te
yürürlüğe giren anlaşma gereğince
hizmet sektöründeki kurallarının
sıkılaştırılmasının söz konusu olamayacağı yasasına dayandırılıyor.
Karar, o dönem Türkiye’ye hizmet sektöründe vize uygulamayan AB’nin altı kurucu üyesi ile
Danimarka ve İspanya’yı kapsıyor. Ancak AB’de sınırları kaldıran Schengen olduğu için 8 ülkeye

“Önce Almanya’da ne
olacağını görmek gerek”

Advokat Kadir Erdo�mu�

eak-design.com

Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Vindingevej 7 C
Mail: kadir@erdogmus.dk
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DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda
hukuki
sorularõnõz
için arayabilirsiniz.
Avukata
gittiğinizde
geç
kalmış olmayın,
her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

Uniq design med den personlige smag

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz?
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık,
projelendirme ve yapı izni için
Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146
ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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AP SEÇİMLERİ ÖNCESİ GÜNDEM TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ TARTIŞMALARINA KİLİTLENDİ

Tam üyelik mi, imtiyazlı ortaklık mı?
Danimarka hükümetinin küçük ortağı Muhafazakar Halk Partisi Türkiye için AB ile imtiyazlı ortaklık önerisinin tartışmaya
açılmasını önerirken, Başbakan Lars Lökke Rasmussen AB’nin üyelik için koyduğu şartları yerine getirmesi durumunda
Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağını söyledi. Ancak başbakanın kendi partisinde de çatlak sesler yükselmeye başladı.

D

animarka’da, 7 Haziran
günü yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimleri
öncesi gündem Türkiye’nin AB üyeliği tartışmalarına
kilitlendi. Danimarka eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in
NATO genel sekreteri seçilmesine
damgasını vuran Türkiye, şimdi
Danimarka’da yaklaşan Avrupa
Parlamentosu seçimleri öncesi seçim malzemesi oldu.

Avrupa parlamentosu seçimleri öncesinde Türkiye'nin AB'ye üye olmaması gerektiğini söylemişti.

Başbakanın kendi partisinde
çatlak sesler

Başbakan: “Türkiye AB’nin
şartlarını yerine getirmesi
durumunda tam üye
olmalıdır”

Muhafazakar Halk Partili Başbakan yardımcısı Lene Espersen’in
“Türkiye için AB ile imtiyazlı
ortaklık önerisini tartışmaya açmalı” yönündeki açıklama yapması ve Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde birinci sırada aday
olan eski başbakan yardımcısı ve
Muhafazakar Halk Partisi eski
genel başkanı Bendt Bendtsen’in,
“Türkiye’nin Avrupa Birliğine(AB)
tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık verilmesini” önermesi ardından
başbakan Lars Lökke Rasmussen
karşı çıktı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
tam üyelik yerine alternatif olarak imtiyazlı ortaklık verilmesi
önerisine karşı olduğunu belirten
Başbakan Lars Lökke Rasmussen,
AB’nin üyelik için koyduğu şartları
yerine getirmesi durumunda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağını
belirtti.
Rasmussen, “Tam üyelik için
Türkiye AB’nin şartlarını yerine
getirmeli. Bu da Türkiye’yi olumlu
yönde değiştirecektir. Biz de Türkiye’nin olumlu yönde gelişmesi-

BAZAR ELEKTRONIK

Sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
İşyerleri için abonelik ve cihaz: 3800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için+45 51 88 86 75’i arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

adresimizde hizmetinizdeyiz.

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
TAV
SATD UKÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

95,-

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı) 250,TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı) 395,-

KAMPANYA
FİYATI
1.098,- kr.

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR
YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK !
Istedgade 44 kld. 1650 København V

- 24 cm-

Özel olarak Türkiye’den sizler için
getirtdiğimiz
Türkiye
ve Avrupa
uydu, 3
boyutlu
görüntülü
Navigatörlerimiz gelmiştir.
5 inch navigatörler 1600 krondan
başlayan fiyatlarla. 7 inch, film
oynatma özelliği olan Bluetooth’ lu
Navigatörlerimiz gelmiştir.

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti

(Haber)

SATDISCOUNT

D-SMART
İskandinavya
Servisi

Komple Çanak Seti

ne yardımcı olmalıyız. İmtiyazlı or- sini” önermişti.
taklık gibi alternatif üyeliğe sıcak Almanya Hıristiyan Demokrat
Partisi’nin (CDU) Türkiye için
bakmıyoruz” dedi.
önerdiği imtiyazlı ortaklığın Danimarka’nın da benimsemesi geTürkiye olmasa ne
rektiğini ifade eden Bendtsen,
yapacaklar?
Hatırlanacağı üzere, Avrupa Par- Türkiye için bir orta yol bulunalamentosu seçimlerinde birinci bileceğini söylemişti.
sırada aday olan eski Danimarka Son günlerde görevini kötüye
başbakan yardımcısı ve Muhafaza- kullanmak ve iş dünyasından hekar Halk Partisi eski genel başkanı diyeler kabul etmek gibi skandalBendt Bendtsen de, “Türkiye’nin larla imajı çizilen eski bakan Bent
Avrupa Birliğine(AB) tam üyelik Bendtsen çareyi Türkiye'yi gündeyerine imtiyazlı ortaklık verilme- me getirmekte bulmuş ve yaklaşan

Her ne kadar Başbakan Lars Lökke Rasmussen Türkiye için bir orta
yol önerilerine karşı çıkarken, başbakanın kendi partisi Venstre’de
Türkiye karşıtları seslerini yükseltmeye başladı. Liberal Parti
Venstre’nin birinci sıradan adayı
Jens Rohde Türkiye’nin AB’ye tam
üyeliğine karşı olduğunu söyledi.
Rohde, “ABD başkanı Obama dışında herkes Türkiye’nin bu haliyle asla AB’ye tam üye olamayacağını biliyor. Türkiye kriterleri yerine
getirmesi durumunda muhtemelen
üye olabilir” dedi.
Venstreli eski İçişleri Bakanlarından Britta Schall Holberg de
Türkiye’yi AB’de tam üye olarak
düşünemediğini bildirdi.
Holberg, Türkiye ile AB’nin değerler açısından birbirlerinden
çok uzakta olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin AB’nin şartlarını yerine getirmekte zorlanacağını
belirtti.

-

Her türlü cep
telefonlarının
orijinalliği ve
garantisi bozulmadan
sim kiliti açılır.
Özellikle iPhone
ve Diamond telefonlarının
sim kiliti açılır.

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm
büyüklüğündeki 4
köşe çanak anten 70
cm’lik çanağın işlevini
görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.

Güvenlik
kameraları
satış ve montajı
İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI!

1.595,Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği
olan, full HDMI çıkışlı internet üzerinden
radyolara bağlanan ve her türlü güncelleme
yapalabilen, videoporttan YouTube ve diğer
linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen
en son receiverler gelmiştir.

Haftanın her günü
saat: 10.00 - 18.00
arası açıktır

Istedgade 44 kld.
1650 København V
Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675

www.satdiscount.dk
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Ben köyümü özledim...Roman
Sadi Tekelioğlu

D

animarka’da başını Türkiye kökenli göçmenlerin çektiği bir grup yeni
bir edebi tür yaratmak üzere. Ben bu
türe ne ad verileceğini bilemiyorum, belki yazının sonuna doğru netleşir. Ya da
siz bir isim bulursunuz belki.
Şimdi şöyle oluyor. Eli kalem tutan bir
Danimarkalı, Danimarka’da yaşayan
herhangi bir göçmeni hayatını anlatması
için razı ediyor, onu kitap yazmaya teşvik ediyor. Eli kalem tutan Danimarkalı bir yayınevi editörünü de elde edilen
göçmenin hikayesini kitap olarak yayınlaması için razı ediyor. Bu razı edilen
göçmenler genellikle herhangi bir şekilde kamuoyunun gündemine gelmiş, medyada ismi bir kaç kez geçmiş isimler oluyor. Ya bu kişiler herhangi bir belediyenin sosyal bir projesinde çalışıyorlar, ya
da belediye seçimlerinde aday olmuşlar.
Çeşitli fonlardan para bulunuyor ve
kollar sıvanıyor.
Kitap yazılacak...
Danimarka’da yaşayan göçmen, bırakın
yazı yazmayı, ne anadilini ne de Danca’yı doğru dürüst bilmediği için eli kalem tutan Danimarkalı “Ghost writer”
oluyor, yani “hayalet yazar”... göçmen
anlatıyor, eli kalem tutan Danimarkalı
yazıyor. Arzuhalci gibi.
Peki bu göçmenler “yazdıkları” bu kitaplarda neler anlatıyorlar?
İlkokul üçüncü sınıf “Hayat Bilgisi” kitaplarından hatırladığımız bir köyde
hayat tasviri vardır ya, işte tıpkı o. Ya-

zarımız – ki genellikle üç yaşındadır o
zaman- Türkiye’de bir yerlerde bir köyde, iki katlı bir evde oturuyor, neredeyse tüm sülale o evde birlikte yaşıyorlar,
bahçede bir kuyu var, kümes var, ev
hayvanlarının hepsi var, çeşitli meyve
ağaçları....Kısacası huzur dolu bir yaşam
(Endüstri devrimi sonunda aile bireylerinin birbirinden uzak kalmaları, bir türlü dile getirilemeyen toplumla yabancılaşma, yalnızlık gibi sorunları olan Danimarkalıların bunları nostaljik bularak
okumaktan zevk alacağı düşünülüyor,
ancak yanılınıyor).
İşte o köy ortamından 1970’lerin sonunda Danimarka’ya önce yalnız gelmiş bir baba, ardından tüm ailenin biraz
önce tasvirini yaptığımız o köy ortamından çıkıp Kopenhag’ın işçi semtlerinden
birinde iki odalı bir daireye tıkılmaları
ile hikayemiz devam ediyor.
Baba fabrikada çalışıyor, anne geceleri temizlik elemanı olarak çalışıyor, yazarımız ise o zamanlar küçük olduğu
için Danca’yı anne babasından daha çabuk öğrenip onların resmi yetkilileri ile
işlemlerini hallediyor. (İçim daralmaya
başladı) Sonra olaya biraz daha dramatik katmak istenirse, Danimarkalıların
duymaktan hoşlanacağı şeyler de atılıyor araya. Danimarkalılara yabancı olan
namus, şeref, kan davası, büyüklere saygı vs. gibi unsurlar ballandıra ballandıra anlatılıyor, her şey egzotik bir havaya
sokuluyor ki Danimarkalılar "vay be !"

DOGRUR E JSE R

DOGRUR EJSER

desinler
Bugüne doğru yaklaşınca olaylar birdenbire dramatik bir hal almaya başlıyor.
Mesela, “Ben küçükken başörtüsü takardım, ama Danimarka’da yaşıyoruz
ve özgürlüğümü kazandım, ben kendim
karar veriyorum. Başörtüsünü attım”
gibi bir paragraf veya “Ailem beni zorla
evlendirmek istedi, ama sağolsun Danimarkalı bir öğretmenim vardı, beni çok
destekledi, istediğim kişiyle evlendim.
Şimdi ayrıyız ama olsun” gibi cümleler
neredeyse her kitapta var, zira bu tür kitaplar genellikle kadınlara yazdırılıyor.
Bütün bu anıların, yaşanılanların niçin
anlatıldığı okuyucuya bir türlü iletilmiyor. Ancak kitabın yazarının bugün Danimarkalılar gibi yaşamakta olduğunun
altı çiziliyor.
Burada hemen şunu belirtmek istiyorum: Geçimini sağlamak için köyünden
kalkıp ta buralara gelmiş insanlara saygım sonsuz, ancak bunların hikayelerinin hangi amaca hizmet etmek için kitap
haline getirildiğini merak ediyorum. Zira
okuyanı düşünmeye sevkedecek hiç bir
şey yok kitaplarda. Bir ilköğretim okulu
öğrencisinin yaz tatilini nasıl geçirdiğini
anlatan bir kompozisyona benziyor anlatılanlar.
Belki bana tanıdık geldiği için ben böyle düşünüyor olabilirim diye düşündüğümden kısa bir araştırma yaptım. Bu
kitapları okuyan Danimarkalıların bazı-

ları ile konuştum. Onlar da bu kitapların
niçin yayınlandığını anlamadıklarını söylediler. Son on yılda sanırım 20’nin üzerinde benzer kitapla tanıştı “Danimarka
edebiyat dünyası”.
Ha unutmadan, bu kitaplarda genellikle bir parti genel başkanının da önsöz
yazdığını görüyoruz. Tabii ki övülüyor
“başarılı bir uyum süreci” geçiren yazarımız. Türkiye’de herhangi bir kişinin
yarım saatte özetleyeceği hayat hikayesi Danimarka’da “kitap yazmış uyumlu
göçmen” marifeti olarak lanse ediliyor.
Kitap yayınlanır yayınlanmaz gazetelerde kitapla ilgili tam sayfa yazılar yayınlanıyor, ki onlarda da dişe dokunur
bir şey olmuyor, zira kitapta bir şey yok.
Yazarlarımız televizyonların sabah programlarına davet ediliyor, çeşitli okullarda, üniversitelerde “yazarlarımız” kitaplarını yüksek sesle okuyup “uyum konusunu” tartışıyorlar.
Ne zaman bir basın bildirisi ve yanında
böyle bir kitap çıksa postadan ne yapacağımı şaşırıyorum. Okusan bir türlü, okumasan bir türlü. En azından okumaya
başlıyorum çünkü “bu kez iyi bir şeyle
karşılaşabilir miyim acaba” düşüncesindeyim. Ama bahçedeki kuyu ve kümes
hayvanları paragrafı başlayınca atıyorum elimden kitabı.
Ne dersiniz, sipariş edebiyatı diyelim
mi bu tür için ?

sadi.tekelioglu@haber.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA
YETKİLİ TEMSİLCİSİ
HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

DOGRUREJSER
Seyahatin doğru adresi!

D O GRUR E J SE R

UCUZ FİYATLARDAN SİZ DE YARARLANIN

Şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz

TÜRK HAVAYOLLARI İLE DİREK
ve AKTARMALI OLARAK HERGÜN
TÜRKİYE’NİN BÜTÜN NOKTALARINA
BAĞLANTILI UÇABİLİRSİNİZ.
PEGASUS HAVAYOLLARI ile:
DİREK İSTANBUL, ANKARA,
KONYA, KAYSERİ, ANTALYA, İZMİR,
ADANA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR

Biletlerinizi erken alın, ucuza
alın. En ucuz fiyatlar bizde
Her ay çıkan yeni kampanya
fiyatı için bizi arayınız

Bagerstræde 2 1617 København V - Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 - Fax: 33 24 19 22 - Mobil: 40 56 65 40
Dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

TÜRKİYE’DE ABER OTO KİRALAMA

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952
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Yoğun ilginize teşekkür ederiz. Az sayıda dairemiz kalmıştır.

Cep: + 90 533 3552033

Tel: + 90 242 3116333
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5 Müslümandan biri şeriat istiyor
Danimarka devlet televizyonu DR’nin araştırma sonuçlarına göre, ülkede yaşayan Müslümanlar, siyasi olarak
solcu, başörtüsünü umursamıyor ve ifade özgürlüğünün engellenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Her 5 Müslümandan biri ise şeriat istiyor.

D

animarka devlet televizyonu DR’nin Capacenet
araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasında Danimarka’da yaşayan
Müslümanların haritası çıkarıldı. Sonuçlara göre Müslümanlar
siyasi olarak solcu, başörtüsünü
umursamıyorlar, ifade özgürlüğünün engellenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Her 5 Müslümandan
biri ise şeriat istiyor.
Danimarka resmi yayın kuruluşu
DR ile Capacenet kamuoyu araştırma şirketinin birlikte düzenledikleri ”Müslüman komşunuz” başlıklı
araştırma bir çok bilineni perçinlemesinin yanı sıra bazı önyargıları
ortadan kaldıran sonuçlara işaret
ediyor.
Danimarka’da yaşayan ve çeşitli
kesimleri temsil eden 523 Müslüman kişi ile yapılan kamuoyu
araştırması sonuçları geçtiğimiz
günlerde bir seri halinde DR haber bültenlerinde yayınlandı.
Araştırma sonuçlarında Danimarka’da yaşayan Müslümanların siyasi tercihleri, şeriat hakkındaki görüş ve düşünceleri,
başörtüsü kullanımı konusundaki
yaklaşımları ile Danimarka’nın
Irak ve Afganistan’daki savaşlara
katılımı konularında çarpıcı sonular elde edildi.

sında yapılan araştırma sonucunda
Danimarka’da şeriat isteyen Müslüman oranı yüzde 18. BU oranda
yer alan grup Danimarka yasalarının şeriat kuralları gözönünde
bulundurularak düzenlenmesi
gerektiğini düşünüyor.

Aşırı İslamcılara meyil yok

Yapılan araştırmada Danimarka’da yaşayan Müslümanların;
İslami Cihad, El Kaide ve Hizb-ut
Tahrir gibi aşırı İslamcı örgütlere
olan yaklaşımı da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 6’sı
El Kaide’ye sempati duyduklarını belirtirlerken, Hizb-ut Tahrir
yüzde 11, İslami Cihad ise yüzde
18 oranında bir gruptan sempati
topluyorlar.

İfade özgürlüğü frenlenmeli

Danimarka’da yaşayan Müslümanlar dinin alaya alınmasını hoş
karşılamıyorlar. Dini eleştirmenin
yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği yolundaki bir soruya Müslümanların yüzde 55’i din eleştirisi
yasaklansın cevabı verdiler. Yüzde
34’lük bir kesim din’i eleştirmenin
de mümkün olması gerektiğini savunuyor.

Müslümanlar solcu

Danimarka’da yaşayan Müslümanlara kalsa Danimarka’da sol partilerden oluşan yüzde 89’luk bir
parlamenter çoğunluk ülkeyi yönetecek. 179 sandalyeli Danimarka parlamentosunda 103 sandalyeye sahip olacak olan sol koalisyon
partileri arasında Sosyal Demokratlar başı çekiyorlar. Müslümanların yüzde 58,3’ü Sosyal Demokrat partiyi tercih edecekler.

Başörtüsünü umursamıyorlar

Danimarka’da Müslüman kadınların başörtüsü takmaları gerektiğini düşünen Müslüman göçmen
oranı şaşırtıcı bir şekilde yüzde
23’te kalırken yüzde 51’lik bir
kesim başörtüsü takılmasından
yana değil.

5 kişiden biri şeriat istiyor

Capacenet ve DR tarafından Danimarka’da yaşayan göçmenler ara-

Araç oylarınızı bekliyor
Danimarka’da 7 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri öncesi
adaylar seçim kampanyalarına hız verirken, Sosyal Demokrat Partili Türk kökenli aday
Hüseyin Araç da vatandaşlarımızdan oy istedi.

D

animarka’dan 13 milletvekilinin seçileceği seçimler öncesi adaylar çeşitli
kampanyalar yaparken,
Avrupa Parlamentosu’na (AP)
Sosyal Demokrat Parti’den aday
olan Türk kökenli eski milletvekili Hüseyin Araç da kampanyasına
hız verdi.
Araç seçim çalışmalarına, Danimarka’daki Türk dernek yöneticileri, Türk toplumunun önde gelenleri ve Makedon Türkleri ile bir
araya gelerek başladı.
Araç ayrıca, Sosyal Demokrat
Partili Türkiye kökenli belediye
meclisi üyelerinin düzenlediği bir
toplantıya da katıldı. Belediye Meclisi üyeleri Ömer Kuşçu, Taner Yılmaz, Kemal Bektaş, Cemal Oklu,
Seyit Ahmet Özkan, Erdil Selçuk ve
Ekrem Günbulut’un katıldığı toplantıda, Türk kökenli politikacılar,
Araç’a kampanyasında destek olabilmek için kendi bölgelerinde neler
yapabileceklerini anlattılar.

Ömer Kuşçu: Birlik olursak
seçilir

Üyeler adına bir konuşma yapan
Sosyal Demokrat Partili etnik kökenli belediye meclisi üyeleri başkanı Ömer Kuşçu, Danimarka’daki
Türk toplumu olarak aslında büyük

Resimdekiler: (Soldan sağa ayaktakiler) Türk kökenli Sosyal Demokrat Partili Belediye
meclisi üyeleri Seyit Ahmet Özkan, Taner Yılmaz, AP milletvekili adayı Hüseyin Araç,
Ömer Kuşçu, Ekrem Günbulut. Oturanlar soldan sağa: Cemal Oklu, Erdil Selçuk,
Kemal Bektaş.

bir güç olduklarını ve birlik ve beraberliğin sağlanması durumunda
Hüseyin Araç’ın AP’ye seçilmesinde bir sorun görmediklerini söyledi.
Kuşçu, 7 Haziran’da yapılacak AP
seçimlerini tarihi bir fırsat olarak
gördüklerini belirterek, Danimarka vatandaşı olan Türk kökenli
seçmenleri 7 Haziran’da oy vererek Araç’ı desteklemeleri çağrısını
yaptı. Kuşçu ayrıca, “Almanya’dan
ve başka bir çok Avrupa ülkesinden

Türk kökenliler AP’ye milletvekili
seçilebiliyorsa, Danimarka’dan biz
neden seçemeyelim” dedi.

Araç: “Avrupa’daki umudunuz
olacağım!”

Toplantıda söz alan Hüseyin Araç
da, AP’ye seçilmesi durumunda bu
başarının sadece Sosyal Demokratların ve kendi başarısı olmayacağını
ifade ederek, “Seçilmem Danimarka’nın da başarısı olacak ve son yıl-

larda imajı çizilen Danimarka için
de büyük bir fırsat olacak” dedi.
AP’ye seçilecek 13 aday arasında
bulunmasının da bir başarı olduğunu kaydeden Araç, “Bugüne kadar
gerek tercüman, gerek belediye
meclisi üyesi, gerekse milletvekili
olarak hiçbir ayrım gözetmeden
üzerime düşen görevleri yaptım ve
bundan sonra da yapmaya devam
edeceğim. Sonuç ne olursa olsun,
vicdanen rahatım” diye konuştu.
Seçilmesi durumunda Avrupa’da
doğan çocuklara doğumdan vatandaşlık hakkı verilmesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girebilmesi
için çalışacağını söyleyen Araç, birlik sınırları içinde yaşayan yabancıların serbest dolaşım, çalışma ve
ailelerini getirme haklarına sahip
olmaları için mücadele edeceğini
söyledi. Araç, “Brüksel bize uzak,
ama bizi ilgilendiren kararlar orada
alınıyor. Aralarında Danimarka’nın
da bulunduğu bazı üye ülkeler alınan bu kararları uygulamıyorlar.
Desteğinizle bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağım. 7
Haziran günü yapılacak AP seçimlerinde sizler için adayım. Sizlerin
Avrupa’daki umudunuz olacağım.
Oylarınızı bekliyorum” dedi.
(Haber)

Afganistan ve Irak savaşları
İslam’a saldırı

Araştırma sonuçlarına göre Danimarka’da yaşayan Müslümanların
üçte biri Danimarka’nın da aktif
olarak yer aldığı Irak ve Afganistan savaşlarının İslam’a saldırı
amaçlı olduğunu düşünüyor, ve
bu oranda yer alan kişiler Danimarka’nın bu savaşta yer almaması gerektiğini dile getiriyor.
(Haber)

Tarihi fırsat...
Sosyal Demokrat Partili etnik kökenli Belediye Meclisi üyeleri başkanı ve Hvidovre Belediye Meclisi
üyesi Ömer Kuşçu, Danimarka’da
7 Haziran günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi
kaleme aldığı bir yazıda Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayı
Hüseyin Araç’a destek verilmesi
çağrısında bulundu.
İşte Kuşçu’nun çağrısı:
“Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde elimize tarihi bir fırsat
geçti ve bu seçimde Danimarka
13 milletvekili seçerek AP’ye
gönderecek. Danimarka’da meclise ilk kez seçilen ve bizlere, çocuklarımıza hatta torunlarımıza
yol gösteren Hüseyin Araç da bu
seçimde adaydır. Onun mücadelesi hepimizin mücadelesi olmalı.
Bu seçime aday olmanın zorluklarını çok iyi biliyorum ve örneğin
Araç’ın diğer Danimarkalı adaylar
gibi kampanya yapabileceği harcaması ise oldukça kısıtlı. Ancak
onun tek bir umudu var, o da buradaki vatandaşlarımız ve diğer
yabancılar.
Seçimden önce izine gidecek vatandaşlarımızın da oylarını ikamet
ettikleri belediyedeki nüfus dairesine (Folkeregistere) giderek kullanabileceklerini de hatırlatmak
istiyorum.
Hüseyin Araç, vereceğiniz tercihli
oylarla seçilecektir. Uzun zamandır tanıdığım Hüseyin Araç, her
görüşe, inanca saygılı olan ve ayrım yapmayan, hem doğduğu hem
de yaşadığı ülkeyi seven dürüst,
çalışkan ve demokrat bir insandır.
Araç bizim Brüksel’deki sesimiz,
kulağımız, gözümüz ve yüreğimiz
olacaktır. Parti farkı gözetmeden
bu fırsatı değerlendirmek istiyorsak, hep birlikte Hüseyin Araç’ı
Avrupa Parlamentosu’na göndererek bir tarih yazalım, bu fırsat
elimize her gün geçmez”
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Türkiye - hala işe yarayan bir joker
Yıldız Akdoğan

Ö

nümüzdeki ay Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gideceğiz, her ne kadar bu konuda medyada
bir şeyle karşılaşmamış olsak da bu seçim bizler için önemli, ayrıca hangi adayı destekleyeceğimiz de önemli.
Özellikle son bahsettiğimiz konunun
daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Avrupa parlamentosunda kültürel çeşitliliği savunan bir aday ve partiyi mi destekleyeceğiz yoksa Avrupa kavramına
şüpheyle yaklaşanları mı?
Avrupa parlamentosu için 4-7 Haziran
tarihleri arasında 27 ülkede 475 milyon
seçmen sandık başına gidecek. Danimarka’da ise bizler de 7 Haziran’da sandık
başında olacak 13 adayın kimler olacağını belirleyeceğiz.
Avrupa Parlamentosu birlik vatandaşlarının doğrudan etki ettikleri tek organ. Hatırlanacağı gibi 1980’li yıllarda
zamanın İngiltere başbakanı Margareth
Thatcher, Avrupa parlamentosunu Mickey Mouse Parlamentosu olarak adlandırmıştı. Ancak o zamandan bugüne çok
şey değişti, parlamentonun etkisi daha
da arttı.
Parlamentonun ana görev alanları ise
şunlardır:
- AB yasama çalışmalarını yapmak
- AB bütçesini onaylamak
- Komisyon çalışmalarını denetlemek
Her ne kadar Avrupa parlamentosunun görevleri bu kadar kapsamlı ve

önemliyken bu seçimin hak ettiği kadar
ciddiye alınmaması ilginçtir. Danimarka’daki yerel ve genel seçimlerde oy kullanma oranı yüzde 80’lere ulaşırken Avrupa parlamentosu seçimlerine katılma
oranı yüzde 50’lere kadar düşmektedir.
Avrupa parlamentosu seçimlerine katılan adaylar da kendilerini ve politikalarını seçmenlere iletmekte güçlük çekmektedirler, zira bu politikalar halka
çok uzak ve anlaşılması zor gelmektedir.
Medyada ise AB’ye yer verilirken
olumsuz hikayeler anlatılmaktadır. Bu
da AB konusunu seçmenlerin gözünde
olumsuz bir kavram haline getirmektedir.
Örneğin; bir ülke sınırlarını aşan sorunlar konusunda ortak çalışma ve çözüm üretmenin ne kadar önemli olduğunu düşünen birlik vatandaşı sayısı çok
azdır.
İklim değişikliklerinin önüne geçmek,
terörle mücadele ve gıdalarda kullanılacak katkı maddelerinin miktarı ve türündeki sınırlamalar hepimiz için önem
taşımakta bu konudaki belirleyici kararlar AB parlamentosunda alınmaktadır. Ancak bu konuları tartışmak yerine
Türkiye’nin üyeliği ya da AB’nin birlik
vatandaşlarının günlük yaşamı üzerinde
ne kadar söz hakkı bulunduğu gibi konular öne çıkarılmakta.
Bu noktada medyanın sorumluluğunun büyük olduğunu düşünüyorum,

adaylar kendilerini seçmene şirin gösterebilmek için olumsuz hikayelere odaklanmaktadırlar.
Bunların en net örneklerinden biri eski
başbakan yardımcısı Bent Bendtsen’dir.
Seçimlerde aday olacağı açıklandığı günden beri herhangi bir vizyon sergileyemeyen Bendtsen, hakkında çıkan, bedava golf tatilleri, iş dünyasının önde gelen isimleriyle kurduğu yakınlıklar, özel
işleri için makam arabasını kullanmak
gibi olumsuz söylentilerin üzerine çizgi
çekebilmek için klasik Türkiye jokerini
çekmiştir.Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemiştir.
Bendtsen’in tutumu gerçekten tuhaftır. Yaptığı Türkiye çıkışı ile Bendtsen
hem Türkiye ile üyeklik görüşmelerine
başlanması sürecinde kendi çabalarına
ihanet etmiş, hem de kendi hükümeti ve
Dışişleri Bakanı ile ters düşmüştür.
Ama diğer adaylar gibi Bendtsen’in
de cevabını vermek zorunda olduğu bir
soru vardır, Türkiye konusunu öne sürmekle popülarite sağlayabilir, ancak seçildikten sonraki çalışma dönemi için
projeleri nedir?
Bu soruları vatandaş olarak sormamız
gerekmektedir, bu yüzden 7 Haziran’da
mutlaka sandık başına gidip kültürel çeşitliliğe dayanan bir Avrupa’ya inanan
politik vizyonu olan bir aday için oyumuzu kullanalım.
yildiz.akdogan@haber.dk

ROYAL
SELSKABSLOKALE
Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

100 metrekarelik
modern
mutfağımızdan
kendi mekanınızda
yapacağınız
eğlenceler için de
yemek siparişi
yapmanız
mümkündür.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ.

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için özel
oda, bayanlar için sigara içme odası,
çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini
aksatmak istemeyen konuklarınız için
mescit bulunmaktadır.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da
hizmetinizdeyiz
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

11

Danimarka
halkı Türkiye’yi
istemiyor

A

B üyelik görüşmelerine devam
eden Türkiye’ye karşı muhalefet
artıyor. 2005 yılından beri üyelik
görüşmeleri devam etmesine karşın o tarihten bu yana Türkiye’ye olan muhalefet Danimarka’da da arttı.
Ramböll araştırma şirketi tarafından
yapılan son yapılan kamuoyu araştırması
her üç Danimarkalıdan ikisinin Türkiye’yi AB’de görmek istemediğini gösteriyor.
Karikatür krizinin ardından Türkiye’nin AB üyesi olması sonucu birliğe
beraberinde taşıyacağı sorunlar ve hiçbir
Danimarkalı politikacının Türkiye’nin
üyeliği konusunda sıcak açıklamalar
yapmaması Türkiye’nin istenmemesine neden olan etkenler olarak öne
sürülüyor.
Türkiye’nin üyeliğine sadece Danimarka halkı değil, aynı zamanda Almanya
başbakanı Angela Merkel ve Fransa
cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy de karşı
çıkıyor. Almanya ve Fransa Türkiye’ye
üyelik verilmesi yerine imtiyazlı ortaklık
önerilmesi gerektiğini söylüyorlar.

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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GÖÇMENLER DE
AZ ÇOCUK
YAPMAYA
BAŞLADI

Mayıs/Maj 2009

GÖÇMEN KADINLAR ARASINDA DOĞUM ORANLARININ DÜŞTÜĞÜ
ORTAYA ÇIKTI. Çocuk sahibi olma söz konusu olduğunda Danimarkalılar ile
göçmenler arasında çok fark kalmadı. Danimarka İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, göçmenler de daha az çocuk yapıyorlar. Batı dışındaki ülkelerden gelen
göçmen kadınlar arasında doğum yapma oranı 1998 yılında 3.04 iken bu oranın
geçtiğimiz yıl 1.94’e düştüğü, Danimarkalı kadınlar arasındaki ise doğum oranının
geçtiğimiz yıllara oranla arttığı ve 1.91 olduğu bildirildi.

►►

Avrupa politikası artık Türkiye’siz olmuyor

Üzeyir Tireli

A

vrupa Parlamentosu seçimleri
yaklaştı. 7 Temmuz’da yapılacak seçim politik gündeme damgasını vurdu. Bununla birlikte adaylar arasındaki rekabette canlandı.
Basına demeç vermek ve kamuoyuna politik hedefler hakkında açıklamalarda bulunmak bu rekabettin
bir parçası oldu.
Avrupa’nın nereye gideceği, Avrupa Birliği ile Danimarka arasında
nasıl bir bağın ve dengenin olacağı sık sık değinilen konular haline
geldi.
Bu bağlamda Türkiye (yine) gündeme geliyor:
Türkiye Avrupa Birliğine alınsın mı alınmasın mı? Muafazakar
aday Bent Bendsen ‘alınmasın’ diyor. Merkel ve Sarkozy üyelik yerine ‘imtiyazlı ortaklık’ diyor. Fransa
ve Almanya’nın tavrını destekleyen
ülke ve adaylar da var, örneğin İn-

giltere. Hangi gerekçeyle olursa olsun – ister seçim taktiği, ister politik hedef – Türkiye’nin, dolayısıyla
burada yaşayan insanların seçim
malzemesi haline getirilerek yıllardır tartışılması, bu kadar insan ve
coğrafya üzerinde tavır belirlenmesi bizleri ilgisizliğe ve zaman zaman da tepki göstermeye zorluyor.
İçimizden ‘ister al ister alma, yeter artık’ demek geçiyor.
Yıllardır Avrupa’da dış politika
söz konusu olduğunda Türkiye meselesi, iç politika söz konusu olduğunda ‘yabancılar, müslümanlar’
meselesi duymaktan ve tartışılmaktan bıktık artık. Sadece bıkmadık,
aynı zamanda öfke de biriktirdik.
Sanıyorum bu öfkemizi gelecek kuşaklara da (farkında olmadan) aktardık.
Tartışmada taraf olmadan, hakkımızda (iyi veya kötü) konuşulması,

herşeyden önce ciddiye alınmadığımızı ve bu tartışmada hiç gücümüzün olmadığını gösteriyor. Daha
önemlisi bu kadar büyük bir coğrafya da barınan değişik düşüncelerin, etnik grupların, kültürel farklılıkların sesleri de duyulmuyor.
Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda bir düşünce mozaiğine sahip
Türkiye, toptancı bir düşünceden
hareketle, ya red ediliyor ya da kabul ediliyor.
Ya Avrupa’nın kültürel ve coğrafik bir parçasıdır deniyor ya da Avrupa’nın kültürel ve coğrafik sınırı Bulgaristan’da bitiyor diyerek,
Türkiye’nin önüne bir dizi sudan
gerekçeler konuluyor. Ama kimse pek Türkiye’yi ve en önemlisi o
kültür ve düşünce mozaiğini yapılan tartışmalara, verilecek kararlara dahil etmiyor.
Bu yüzden verilen kararlar – ister

olumlu ister olumsuz olsun – hep
yanlış oluyor, çünkü günümüz dünyasında politik veya kültürel kararların doğru veya yanlışlığını alınan
sonuç değil, sonuca varış biçimi belirliyor.
Demokratik bir süreç içinde, eşit
konumda ve yaptırım gücünde insanların görüş alış verişinde bulunmaları, her türlü görüşün temsil
edildiği, üstün gelen görüşlere saygı duyulduğu ve onların karara dönüştürüldüğü ortamlardaki kararlar doğru ve sağlıklı kararlardır.
Daha önce belirtiğim gibi maalesef Türkiye bu insan, kültür ve düşünce mozaiğiyle bu tartışmaların
ve kararların dışında bırakılıyor.
Bu yüzden Avrupa Birliği’nde alınan kararlar herzaman yanlış olacaktır – en azından bazı gruplar
için.
tireli@haber.dk

7 Haziran’da oylarınızı bekliyorum
Brüksel uzak ama bizi
ilgilendiren kararlar
orada alınıyor.
Desteğinizle bu kararların
uygulanmasının takipçisi
olacağım

Hüseyin Araç

Avrupa’da doğan çocuklara doğumdan
vatandaşlık hakkı verilmesi için,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girebilmesi için,
Birlik sınırları içinde yaşayan yabancıların
serbest dolaşım, çalışma ve ailelerini getirme
haklarına sahip olmaları için
ÇALIŞACAĞIM.

Avrupa Parlamentosu
milletvekili adayı

A

socialdemokraterne

HABER

Mayıs/Maj 2009

haber 13

SMS KUN 9 ØRE

CBB Mobil Startpakke
inkl. 50 kr. taletid

Abonnement 0 øre

Minutpris 2,25 kr.

SMS 9 øre

Opkaldsafgift 50 øre

engoring.dk
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Dansk

Daha ferah ve saglıklı
mekanlar için

R E N G Ø R I N G

HALI YIKAMA VE TEMİZLİĞİNDE
BAHAR KAMPANYASI..!
Alanında Danimarka’da
► iCAPSOL (kapsülleme)
yöntemi kullanan ilk ve tek
► Sağlıklı, hijyenik,
Ev tozu alerjisini
► minimum düzeye
indiren
Hemen kuruyan (20-60
► dakika arası bir zamanda)

önce

► Çok cazip ve uygun fiyatlara

����������������
����������������
�����������������
�����������������
sonra

Kalite ve fiyat garantili olarak, siz değerli müşterilerimize
hizmet vermekten mutluluk duyarız.

www.danskrengoring.dk
E-mail info@danskrengoring.dk
Telefon: 7070 1218
Türkçe irtibat için telefon 2068 6169

PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ

Web: www.danskrengoring.dk
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7000 kron’dan başlayan fiyatlarla burun ameliyatı
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KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
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• Göğüs küçültme
• Alın gerdirme
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• Göğüs dikleştirme
•
Yüz gerdirme
• Göğüs büyütme
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•
Göz kapağı ameliyatı
•
karın
ameliyatları
•
Burun
düzeltme
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• Lazerli cilt bakımı (Peeling)
• Yağ aldırma
�����������������
�����������������
Kliniğimizde tüm operasyonlar plastik cerrahi mütehassısı
Dr. Hayee Tareen tarafından gerçekleştirilmektedir
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Konsolosluktan hukuk danışmanlığı
Danimarka’da ikamet eden vatandaşlarımızın hukuki konularda karşılaştığı sorunların çözümünde kendilerine yardımcı
olmak ve yol göstermek amacıyla Konsolosluk bünyesinde
görev yapacak bir hukuk danışmanı görevlendirildi.

����������������
�����������������

D

animarka’da ikamet eden vatandaşlarımızın hukuki
konularda karşılaştığı sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olmak
ve yol göstermek amacıyla
Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nde, Türkiye’den Danimarka’ya
1980’li yılların sonunda
gelen ve Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Avukat Fatma
Yandım1 Mayıs 2009 tarihi itibariyle hukuk danışmanı olarak görevlendirilmiştir.
Danimarka hukukunu
iyi bilen Hukuk Danışmanımız, gerek toplumsal yaşamda gerek iş hayatında
vatandaşlarımıza karşılaştıkları engelleri aşma ko-

mek, şirket ve dükkan
alım satımı, ticari amaçlı
Kiralama Yasası gibi konular)
- İstihdam Yasası
- Vergi Yasası
Fatma Yandım Büyükelçiliğimiz Konsolosluk
Şubesi’nde (Vestagervej
16-18 2100 KBH Ö) Cuma
günleri 09.00-13.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet verecektir.
nusunda yardımcı olacak
Ayrıca, kendisine yukadanışmayı sağlayacaktır.
rıdaki konularda danışÖte yandan, Hukuk Damak üzere, Cuma günleri
nışmanı Fatma Yandım
09.00 – 13.00 saatleri araözellikle aşağıda belirtilen sında 39 19 30 28 no’lu tealanlarda vatandaşlarımızı lefondan ulaşılabilecektir.
bilgilendirecektir.
Fatma Yandım halen
- Aile Yasası
Vordingborg’da bir avu- Yabancılar Yasası
katlık bürosunda avukat
- Yabancıların iş durumu
olarak görev yapıyor.
(Haber)
(İş kurmak ve dönüştür-
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Aysu Mola
güler yüzlü olan kızı Dilek ile tanıştı���������
���yürüyeme������� �
rıyor. �������
Her ne kadar Dilek
er şey başarse de bunu kendisi için bir sorun ola���������������
mayı istemekrak görmüyor.

İşte azmin zaferi…

H

te yatıyor. BaDanimarka’da doğup büyüyen Dilek,
şarılı olmak için bir
ilkokul liseyi başarıyla bitirmiş ve lise
çok şartın bir arada
bitirme sınavlarında psikoloji dersinolması gerekir diye düşünenler olabi- den 12 puan alarak arkadaşlarının
lir. Ancak 20 yaşındaki Dilek Taşçı,
taktirini kazanmış.
bir çok insanın başarıya ulaşmak için
Arkadaşları her ne kadar onun “öğsahip olması gerektiğini düşündüğü
retmen” olacağına inanmasalar da,
NykøbingDilek
Falster
Torvet
şartların bir çoğundan yoksun.
bütün/ lise
hayatı9boyunca Telefon:
öğretDilek yürüme engelli olan genç
bir
men olmayı
kafaya koymuş.
Vordingborg
/ Københavnsvej
13b Telefon:
kardeşimiz. Ancak Dilek’in yürüyeme- Öğretmen olmaya nasıl karar verwww.advobang.dk
mesi, onu hedeflerinden alıkoymamış. din? diye sorduğumuzda, Dilek güYaşıtlarından farklı olarak ayaklalümseyerek “en büyük etken İngilizce
rı tutmamasına rağöğretmenim oldu. çok
men Dilek asla okusevecen ve o kadar da
maktan vazgeçmesaygılıydı bana karmiş. Bugün, Kopenşı. Onun sınıftaki bize
hag yakınlarındaki
karşı olan hal ve hareSkovlunde Öğretmen
ketleri beni çok etkiOkulu’nda öğretmenledi ve ona dedim ki,
lik eğitimi alan Di‘ben öğretmen olmalılek Taşçı, öğretmen
yım’“ diye yanıtlıyor.
olmayı kafaya koyZekasıyla herkesi
duğunu ve tekerlekli
şaşkına çeviren Dilek,
sandalyeye bağlı ola“neden öğretmenlik?
rak yaşamanın başaSen bu zekayla daha
rılı olmak için verdiği
yüksek bir meslek semücadeleden yıldırçimi yapmalısın” tepmadığını söylüyor.
kileriyle karşılaşmış.
Kopenhag yakınlarındaki AlbertHer ne kadar öğretmenlik mesleğinin
slund kasabasında yaşayan Taşçı aikendine göre zorlukları olsa da, Dilesinin en büyük kızları olan Dilek
lek yılmadan aldığı bu kararda emin
Taşçı’ya en büyük desteği annesi Ha- adımlarla ilerliyor. Şu anda 1. sınıf
lime hanım olmuş. 15 yaşında bir eröğrencisi olan Dilek Taşçı, düzgün
kek kardeşi ve 9 yaşında bir kız karDanca’sı ve keskin zekasıyla okulda
deşi olan Dilek annesinden sonra en
arkadaşlarının da dikkatini çekiyor.
büyük desteği kardeşlerinden ve baRöportajımız boyunca sevimli tavırbasından gördüğünü belirtiyor ve en
larıyla dikkat çeken genç kardeşimiz
büyük hayali olan öğretmenlik mesDilek, HABER okurlarına da tavsiyeleğini alıca kardeşlerinin de dersleride bulunmadan geçemiyor ve, “Her ne
ne öğretmen olarak girmek olduğunu olursa olsun, insana asla ideallerinvurguluyor.
den vazgeçmemeli, mücadele etmeli”
Dilek Taşçı’yı evinde ziyaret ediyodiyor.
ruz. Annesi Halime hanım bizi gördühaber@haber.dk
ğünde gülümsüyor ve bizi kendi gibi

HUKUK BÜROSU
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Çocuklara tercümanlık yaptırmayın
Eğitimli tercüman yetersizliği yıllarca göçmen çocuklarının tercüman olarak kullanılmasına ve yanlış anlamalara, bilgilendirmelere neden oldu. Yeni
tercümanlık eğitimi ile bu sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Kristina Gjelstrup Villadsen

B

ir kadın tercümana, çevirmemesi
şartıyla sahte evlilik yaptığını söylüyor. Tercüman ise dönüp,
”sahte evlilik yaptığımı söylememem gerekir” diyerek
çeviriyor.
Bu ve bunun gibi daha bir
çok örneklerle karşılaşıyoruz tercümanlık dünyasında. Danimarka’da, tercümanlık yetkisi olmayan
çocuk ve arkadaş gibi bir
çok kişi belediyelerde, hastanelerde tercüman olarak
kullanılıyor bugün.
Ticaret ve büro çalışanları sendikası HK tercümanlık sorunu üzerine eğilip,
bu sorunu gidermek için
bir çalışma başlattı. Sendika bünyesinde kurulan
Landsforeningen for Kommunikation (LAK) adında
birimin başkanlığını yapan
Nefer Türkoğlu, Danimarka’da yeni başlatılacak
olan tercümanlık eğitimi
ve kursu sayesinde yanlış
anlaşılmaların giderilmesinin hedeflendiğini, doğru ve
düzgün bir çeviri yapılması
ortamının sağlanacağını ve
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İstenmeyen kıllardan
kurtulmak mı istiyorsunuz?
Hemen bizi arayın yoksa hiç bir
zaman kurtulamazsınız.

IPL lazer tedavisiyle Epilasyon (permanent hårfjerning)
yaptırın, istenmeyen kıllardan kurtulun.

Üstdudak
Çene
Üstdudak ve çene
Boyun
Şakak
Yanak
İki kaş arası
Koltukaltları

tercümanlara ve tercüman
kullananlara haklarının öğretileceğini söylüyor.
Türkoğlu, ”Tercümanlık
öyle hale geldi ki, başka bir
dil biliyorsanız, kendinizi
tercüman olarak tanımlayabilir ve bir tercümanlık
bürosuna bağlı olarak tercümanlık yapabilirsiniz.
Ama hiç kimse bu tercümanlığın kalitesini denetleyebilecek durumda değil
ve bir sınav ya da test ile
de ölçülemiyor” diyor.

Tedavi olurkan acı hissetmeyin!

4 haftada 4 kilo verin!
Fazla kilolarınızdan kurtulmanın kolay
olmadığını biliyor musunuz?
Tei sistemimizi hemen
deneyin ve tedavinin
%100 sonuç verdiğini
görün

HK Sendikasi bünyesinde kurulan Landsforeningen for Kommunikation (LAK) adındaki birimin başkanı Nefer Türkoğlu

pratikte Danimarka’da nerelerde kullanacağını öğrenecek. Ayrıca hali hazırda
yetkisi olmadan tercümanlık yapanlara da kalifiyeli
hale getireceğiz. Yetkisiz
tercümanın ne kadar kullanıldığı konusunda elimizde net rakamlar yok, ama
bilinen bir şey var: pizzacı
da çalışan bir genç az Türkçe’si ve Danca’sı ile tercüman olarak çok ucuz olduğu
için kullanılıyor” diyor.

Tercümanlık beni erken
büyüttü

Çocukken ailesi için tercümanlık yapan Amila Jaserovic şu anda
çevirmenlık yapıyor.

125,300,375,400,300,300,100,400,-

Mayıs ayı boyunca kampanya:
İki seans tedavilere %20 indirim

Çocuk tercümanlar…
Nefer Türkoğlu ayrıca,
verilecek bu eğitim sayesinde çocukların tercüman
olarak kullanılmasının da
önüne geçilebileceğini umduklarını belirtiyor. LAK
ile Tolkekompagniet işbirliği ile tercümanlık eğitimi verileceğini kaydeden
Türkoğlu, eğitim süresi bir
yıldan biraz fazla olduğunu
ve eğitimin teori ve pratik
olmak üzere iki bölümden
oluştuğunu söylüyor.
Türkoğlu, ”Tercüman adayı bir taraftan çevirinin nasıl yapılacağını öğrenirken,
diğer taraftan kuralları ve

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Danimarka’da 12 yaşındayken mülteci çocuğu olarak
gelen 28 yaşındaki Amila
Jasareviç adındaki Bosnalı genç bir bayan tercüman
da, yıllarca anne-babasına
ve çevresindeki yetişkinlere tercümanlık yaptığını
belirterek, ”Tercümanlık
beni erken büyüttü” diye
anlatıyor tercümanlık yaptığı yıllarını.
İlk tercümanlığını henüz
12-13 yaşlarındayken mülteci kampında yaptığını

söyleyen Amila Jasareviç,
Danca’yı öğrenir öğrenmez ailesi için tercümanlık
yapmaya başladığını ve 14
yaşındayken de bütün bir
gece hastanede kalıp doğum yapan bir Bosnalı kadına tercümanlık yaptığını
söylüyor.
Daha sonra çevirmenlik
eğitimi alan Amila Jasareviç tercümanlık beni erken büyüttü. Anne-babasının yetkililerden gelen bir
mektup karşısında çaresiz
kaldığını o yaşlarda öğrendiğini ve bunun kendisinde onları koruma gibi
altından kalkamayacağı
bir sorumluluk üstlediğini
söylüyor. Amile Jasareviç
bugün yetkili tercüman
olmasına rağmen hastanelerde tercümanlık yapmak
istemediğini ve bir hasta
ziyareti için bile hastaneye
giderken ürktüğünü söylüyor ve, ”Çocukların üzerine
aileleri için bu kadar büyük
bir sorumluluk verilmemeli. Çocuk tercüman kullanılması yasaklanmalı” diye
bitiriyor sözlerini.

Bu tedavi; göbek sarkması, kalın baldırlı, kırışık tenli erkek
ve kadınlar, ayrıca doğum sonrası ve pütürlü ciltlerden
kurtulmak isteyen ve yazın plaja hazırlık yapanlar için
mükemmeldir.

Sırt ağrısı, ayaklarda üşüme ve sinir uçları iltihabı
alanlarında da tedavi olanakları da sunuyoruz

Hemen arayın
radnevu alın

Star Beauty

5039 3970
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Düğün, nişan ve özel
günlerinizde çiçek, buket
ve çelenk verilir

Doğayı odanıza taşıyın

Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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Mutluluğunuza

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi 1200 kişilik lüks salonumuzda,
tecrübeli kadromuzla ağırlamaktan
büyük onur duyacağız.
Kına gecelerinizi cazip fiyatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45

HABER

DÜĞÜN SALONU « « « « «
Mayıs/Maj 2009

haber

a ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden
dolayı teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
YEMEK SERVİSİ
Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır.

5 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk
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Türk tiyatrocuya büyük ödül

����������������
�����������������

Tiyatro ve sinema oyuncusu Özlem Sağlanmak,
Danimarka’nın en saygın tiyatro ödülü “Reumert”e
layık görüldü.
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HUKUK BÜROSU
Nykøbing Falster / Torvet 9
Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk

Serbest meslek
sahibi misiniz ya da olmayı düşünüyor musunuz?
������������������������������������������

Size sağlayacağı faydalar
���������������������
�•�����������������
Kişisel hizmet
�•�������������������������������������������
Ayda 40.000 krona kadar DANA ek sigorta
•����������
DANA-Net üzerinden hukuksal, satış vb. alanlarda
� �����������������������������������������������
bedava danışmanlık
�•������������������������
Diğer serbest meslek sahipleri ile sosyal birliktelik
Gelişim programlarına katılım
�•�����������������������������������
����������������������������������������������������
Bize
ulaşabileceğiniz adresler:
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6 Nisan Pazar gecesi
Kraliyet Tiyatro salonunda düzenlenen ve
prens Joachim ve bazı hükümet üyelerinin katıldığı
ödül töreninde Özlem Sağlanmak’a, 2008 yılı içinde
sahnede gösterdiği performans nedeniyle “Reumert
yetenek ödülü” verildi.
Özlem Sağlanmak geçtiğimiz yıl Danimarka devlet
televizyonunun (DR) tartışma yaratan çocuk Noel
programı Yallahrup Faergeby’de seslendirme yapmasıyla tanınmıştı.

29 yaşındaki genç Türk tiyatrocu Özlem Sağlanmak,
2002 yılında 800 aday arasından Danimarka Devlet
Tiyatro Akademisine girebilen 8 kişiden biri olmuştu.
Özlem Sağlanmak 2006
yılında Danimarka Devlet
Tiyatro Akademisinden mezun olduktan sonra, birçok
tiyatro oyununda ve filmde
rol aldı.
Yetenekli tiyatrocu Özlem, 2007 yılında gösterime
giren ve Türk oyuncuların
rol aldığı “Fighter” (Dövüş-

çü) adlı sinema filminde de
oynamıştı.
Danimarka’da bazı TV dizileri ve filmlerde rol alan
anne Meliha Sağlanmak,
canlı yayınlanan ödül töreninde kızının ödüle layık
görüldüğü sırada sevinçten
hüngür hüngür ağladığını
söyledi.
(Haber)

Danimarka İslam Kültür Merkezi
FATİH CAMİİ

KERMESE DAVET
Hayır çarşısına tüm ailenizle
birlikte davetlisiniz
22-24 Mayıs 2009
Cuma:
14.00-19.00
Cumartesi:
11.00-19.00
Pazar:
11.00-18.00
GİRİŞ ÜCRETSİZDİR

Ev yapımı yemekler
Anadolu Mutfağından seçme lezzetler

Mantı, saç böreği, sarma, dolma, köfte, tatlı ve daha neler neler...

El işi göz nuru eserler,

En yeni eşarplar, etekler, hediyelik eşyalar ve daha neler neler...

Valdemarsgade 3, 1665 København K
Tlf.: 33 21 51 94

Mayıs/Maj 2009

HABER

haber 19

Türkçe sevdalıları Kopenhag’da yarıştı
Bu yıl 7.si gerçekleştirilen Uluslararası Türkçe Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Kuzey Avrupa Türkçe olimpiyatı finali, 1000’in
üzerinde davetlinin katıldığı dev bir organizasyonla başkent
Kopenhag’da coşkulu bir şekilde kutlandı.

SAÇINIZI BİZDE YAPTIRIN, GÖZ KAMAŞTIRIN !

DÜĞÜN,
PARTİ YA DA
GALAYA MI
GİDECEKSİNİZ,
GELİN BİZDE
SAÇINIZI
YAPTIRIN
GÜLÜMSEYİN.

Saç yaptırma
30 dk. 350.- Kr’dan başlayan fiyatlarla
60 dk. 650.- Kr’dan başlayan fiyatlarla
Gelin başı 799.- Kr’dan başlayan fiyatlarla (2Saat)
Deneme modeli
(randevu alınız)

PURE DELUXE KLİNİKLERİNDE ASYA VE İSKANDİNAV ESTETİK
ANLAYIŞI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK MODERN VE YARATICI
SAÇ MODELLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

SAÇ UZMANIMIZLA RANDEVU ALMAK İÇİN HEMEN BUGÜN
ARAYINIZ 2590 3030

İsmet Biner, Kemal Kutlu, Erol Büyükburç ve eşi İlkim Karaca, Mehanimarka Kraliyet salo- met Doğan, Ahmet Öken, Bülent
nunda yapılan Türkçe Korucu, Nazmiye Yılmaz ve Anne
olimpiyatına Kuzey Av- Maria Vang.
rupa ülkelerinden Finlandiya, İsveç, Norveç, Letonya, Peki ünlüler ne dedi?
Litvanya, Belarus katıldı.
Olimpiyatta yarışmacılar; şiir, İlk açıklamasını HABER’e yapan
şarkı olmak üzere temel seviye şeref konuklarından konsolos Os(Türkçe’yi yabancı dil olarak öğ- man Kocabaş’a olimpiyat hakkında
renen), orta seviye (annesi veya düşüncelerini sorduğumuzda, “Çok
babasından birisi Türkçe konuşan iyi buldum, çok iyi düzenlenmiş bir
öğrenciler) ve ileri seviyede (anadili organizasyon. Türkçe’mizi tanıştırTürkçe olan öğrenciler) farklı kate- mak, geliştirmek ve dünyaya tanıtgorilerde yarıştılar.
mak vesilesiyle, yaşadığımız yabanKuzey Avrupa’da ilk kez Türk- cı toplumda ilişkileri kurmak için
çe’yi en iyi öğrenenleri ödüllendir- çok iyi bir fırsat” dedi.
mek amacıyla düzenlenen yarışma- Yarışmayı çok dikkatli bir şekilda, birinci seçilenler, Haziran ayın- de izleyen Kocabaş, favori adayıda Türkiye’de yapılacak olan büyük nın ise Litvanyali genç olduğunu
finale katılmaya hak kazandılar.
dile getirdi.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçi- Ute Büyükburç: “Buraya geldisi Mehmet Akat’ın da şeref konuğu ğimde organizasyonla uğraşan bir
olarak katıldığı Türkçe olimpiyat- kişiye, bu çocuklar neden Türkçe
ları finalinin jürisinde birbirinden öğrenmeye çalışıyorlar, diye sorrenkli isimler yer aldılar. Doç. Dr. dum. Türkçe konuşmalarla yarışaAysu Mola, Kopenhag
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cak zannettim, ama çocuklar şarkı
söylemeye de başladıklarında çok
şaşırdım. Programı çok kapsamlı
buldum” dedi ve, “Aslında ben de
bu çocuklardanım, onlar gibi ben
de Türkçe’yi sonradan öğrendim”
diye sözlerini tamamladı.
Erol Büyükburç: “Küresel anlamda baktığımda bu olayda şöyle
bir şey var, Türk dilinin kendine
has bir cazibesi var. Bir özelliği,
güzelliği var. Bunu fark edenler
bu cazibeye katılıyorlar. Türk şarkılarının, Türk türkülerinin ya da
popunun, onları etkilediğini de
düşünüyorum. Orada bir duyarlılık var, orada bir romantizm var“
diye konuştu ve, “daha önce Türki
cumhuriyetlerde yapılan yarışmaları da izlemiştim. Bu i giderek büyüyecek ve gayret edilirse Türkçe
dünya dilleri arasında hak ettiği
yeri alacaktır” dedi.
Türkçe’ye karşı büyük bir heyecan uyandıran Türkçe olimpiyatlarının, Kuzey Avrupa finali büyük
bir coşku ile kutlandı.

Büyükburç “Bravo” demekten
kendini alamadı

İsveç’ten katılan Julia ve Ida’nın da heyecanlı oldukları gözlendi.

HABER’in “acaba Türkçe mi birlikteliğinizi kuvvetlendiriyor?” sorusu
üzerine, Erol Büyükburç’un keyiflendiği dikkatlerden kaçmadı.
Büyükburç, “İkimiz kuş diliyle
de olsa konuşabiliriz. İki gönül
bir olunca samanlık seyran olur”
derken, Ute hanımın da eşiyle konuşurken Türkçe’yi seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Ute Büyükburç, Türkçe’ye olan sevgisini dile
getirdi ve, ”öyle zaman oluyor ki,
bazen Almanca kelimeleri unutabiliyorum” dedi.
Müzik öğretmeni olan Anne Maria Vang da jüride üye olarak yerini
aldı. Vang Haber’e yaptığı açıklamada, böyle programların Türkiye
için önemli olduğunu, Türkiye gibi
güzel bir kültüre sahip bir ülke için
bunun iyi bir kampanyaya dönüşebileceğini dile getirdi. Bu sayede Türkiye hakkında konuşulan
kötü önyargıların yıkılabileceğine
de değindi.

KRİZ NİYE FIRSAT OLMASIN
İŞTE FIRSAT !!!
Çınarlar arsa ofisinden
GÖLBAŞI BEZİRHANE MAHALLESİ
BÜYÜKŞEHİR MÜÇAVİR ALAN İÇİNDE
Yatırımların en karlısı olan araziler

250, 500, 1000 m2
seçeneklerle

100.00 TL, 170.00 tl, 350.00 TL taksitlerle
30 ay vadelerle arsa veriyoruz.
HEMEN TAPU VERİLİR

Not: 500 m2 lik parseller halinde taslak çıkmıştır,
isteyen 250, 500, 1000, 2000 m2 hisseler alabilir.
Satış örneği : 250 m2 arsanın fiyatı toplam: 4.500.00 tl ilk peşinat 1.500.00
TL kalan 3.000.00 TL 30 ay 100.00 TL taksit ler halinde ödenecektir.
500 m2 arsanın fiyatı toplam : 8.500.00 TL peşinat 3.500.00 TL kalan
5.000.00 TL 30 ay 170.00 TL taksitler halinde ödenecektir.
1000 m2 arsanın fiyatı toplam : 17.000.00 TL ilk peşinat 6.500.00 TL
kalan 10.500.00 TL 30 ay 350.00 TL taksitler halinde ödeneCektir

TEL.: 0090 - 507 261 61 91 / 535 767 41 71
312 381 38 20
E-mail: hayrullahguldenoglu@hotmail.com

30 dakikada kırışıklıklarınızdan kurtulun
Alın
Kaş arası
Göz çevresi
Burun çevresi
Üst dudak
Yanak
Çene

1.600 Kr’dan başlayan
fiyatlarla
Hemşireler tarafından
gerçekleştirilir. Etkisi
12-18 ay sürer

Randevu için hemen arayın
2590 3030

Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL
(ÖZEL HASTANE)
Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00
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Ceza hukuku
Avukat Erbil Kaya

E

ğer bir suçun zanlısı olarak görülüyorsanız ve ceza almanız isteniyorsa, bazı
hukuksal haklara sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir.
Polis sizi gözaltına alırken, bunun nedenini size söylemek zorundadır. Bu bilgi sizin kendinizi savunabilmeniz açısından çok
önemlidir. Bu nedenle polise neden gözaltına alındığınızı mutlaka sorunuz. Ayrıca böyle bir durumda bir savunma avukatı isteme
hakkınız da vardır. Zaten hakkınızda polis
tutuklama kararı olduğunda size avukat giderlerinizi kendiniz mi karşılayacaksınız
diye sorar ve bir avukata telefon açıp davanızı anlatmanız durumunda bir ödeme yapmanız da gerekmiyor. Avukatla görüştükten
sonra avukata gerek olup olmadığını ve polise avukatsız bilgi verip vermeme konusunda
anlaşabilirsiniz.
Polise hiçbir zaman adınız ve adresiniz dı-

şında hiçbir şeyi açıklama zorunda değilsiniz. Polise vereceğiniz ilk ifade mahkeme
sonunda sizin hakkınızda verilecek kararın
belirleyici açısından çok önemlidir. Bu yüzden polise ifade verirken ne söyleyeceğinizi
çok iyi düşünmeniz gerekiyor ve tam emin
olmadığınız konular hakkında da açıklama
yapmayın. Polis size ne derse desin, ilk ifade
alınması sırasında sessiz kalmayı tercih etmeniz de hakkınızdır. Polise ifade vermeden
önce bir avukatla görüşmek her zaman sizin
için yararlı olacaktır.
Uyuşturucu suçları gibi davalarda ise zanlıya uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorulur. Yüksek dozda uyuşturucu kullanan birisinin bunun aynı zamanda satıcısı olmadığı
göz önünde bulundurulabilir ve az bir cezaya çarptırılabilir ya da uyuşturucuya para
temin edebilmek için bir suç işleyebileceği
göz önünde tutularak üzerinizde bulunan

uyuşturucu miktarına bakılmadan yüksek
bir cezaya çarptırılabilir.
Tehdit, şiddet, tecavüz gibi başkaları tarafından belge gerektirecek, örneğin doktor
raporu gerektiren suç olaylarında her hangi
bir açıklama yapmadan önce bu tür suç olaylarında ne tür raporlar yazıldığı konusunda
bilgi sahibi olunması gerekiyor.
Yine, hırsızlık, soygun, dolandırıcılık gibi
davalarda olayın nasıl sonuçlandığı önemlidir.
Bir davada zanlı olarak görülüyorsanız o
davanın görüşülmesi sırasında mahkemede
bulunma hakkına sahip olmakla birlikte davaya girmeden avukatınızı tayin etme hakkına da sahipsiniz. Her iki durumda da tutuklu olsanız bile mahkemeye çıkma hakkına
sahipsiniz. Bu uyuşturucu suçu davaları için
de geçerlidir.
Haklarınızın ne olduğu konusunda şüphe-

ye düştüyseniz, her zaman bir avukatla görüşüp haklarınızı öğrenmek istediğinizi söyleyiniz.
Savunma avukatı olarak istediğiniz avukatı seçme hakkınız vardır. Ancak bazı durumlarda mahkeme avukatın ulaşımı ve ulaşım
sırasında harcadığı zaman ile ilgili giderleri
ödemeyi kabul etmeyebilir. Buna hukukta
‘ulaştırma giderleri’ denir.
Avukatın mahkeme tarafından karşılanması durumunda bile zanlı kendi istediği bir
avukatı savunma avukatı olarak tayin edebilir, avukata ne kadar ücret ödeneceğine
mahkeme karar verir.
Eğer bir suçun zanlısı olarak görülüyor ya
da gözaltına alındıysanız ve bir avukata ihtiyacınız varsa, beni 24787860 numaralı telefondan arayabilirsiniz,
erbil.kaya@haber.dk

Akupunktur 2000 ve göz hastalıkları
kullanılırken, akupunktur 2000
yönteminde 4-6 iğne kullanılır.
İnsan vücudunda bulunan ekanimarkalı bir lemlerin etrafında beynimizle
akupunktur
direk bağlantısı olan çok sayıuzmanı tarafından da refleks noktası bulunmakta.
2000 yılında keşfedilen yeni bir Doğru nokta bulunduğunda ve
akupunktur sistemi, bu neden- tam isabet ile bir akupunktur
le akupunktur 2000 ismini aliğnesi batırıldığında bir ağrıyı
mıştır. Bilim çevrelerinde geanında ortadan kaldırmak ya
nellikle mikro-akupunktur diye da göz hastalığında tam veya
adlandırılan bu sistemin, Çin
ileri derecede iyileşme sağlaakupunkturundan farkı merid- mak bu sistemin tedavi alanıyenler (enerji kanalları) aracına girer ve özellikle el ve ayak
lığı ile değil, direk olarak insan parmaklarında ki eklemler vübeynini etkileme yoluyla çalışcuttaki diğer eklemlere oranmasıdır. Bunun dışında çok az
la daha fazla kullanılır. Bu eksayıda iğne kullanılmasıdır. Çin lemlerde çok hassas beyin ve siakupunkturunda 25-30 iğne
nir sistemiyle bağlantılı refleks
Mustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı
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noktaları vardır.
Tedavi esnasında vücutta kortizon, endorfin ve adrenalin
maddelerinin salgılandığı tespit
edilmiştir. Bu maddeler kan dolaşımı yoluyla hasta olan bölgeye gönderilir ve vücudun kendi
kendini iyileştirme mekanizması anında harekete geçirilir.
Göz hastalıklarında özellikle
“artık yapacak bir şey yok” denilen hastalarda iyi sonuçlar
alınmıştır. Yapılan araştırmalar ve binlerce hasta tedavisinden sonra akupunktur 2000¬in
başarı sağlayamadığı 3 göz hastalığı olmuştur. Bunlar: renk
körlülüğü, şaşılık ve miyop rahatsızlıkları olmuştur. Bunlar

dışındaki tüm göz hastalıklarında ve özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) rahatsızlığında az veya tam iyileşme
sonuçları görülmüştür. Görme
yetenekleri çok azalmış veya tamamen kaybetmiş hastalarında akupunktur 2000 sistemi ile
durumlarında bir iyileşme gözlendiği yapılan binlerce hasta
tedavisinde görülmüştür.
Akupunktur 2000¬in etkili olduğu 3 alan vardır:
1) Göz hastalıkları
2) Her türlü ağrı rahatsızlıkları
3) Bazı kronik hastalıklar
Ağrı ve kronik rahatsızlıklarda 5 gün üst üste tedavi edilir.
Göz hastalıklarında ise 10 gün

üst üste günde 2 seans olmak
üzere tedavi yapılır. Başarı oranına göre daha sonraki seans
sayıları hastaya uygulanan testler sonucu belirlenir.
Görme derecesini ileri derecede kaybetmiş hastaların, tedaviye başlamadan önce kendini
fazla ümitlendirmemesi gerekir. Nitekim dünyada her tedavi yönteminde olduğu gibi,
akupunktur 2000 yönteminin
de yüzde 100 garantisi yoktur.
Çünkü her insanin kendine
özgü beden ve tedavilere reaksiyon gösterme şekli vardır.s
info@akuzomas.dk

Avukat Erbil Kaya
Her türlü hukuksal sorunlarınız için
hizmetinizdeyiz.
Hukusal danışmanlık ve
yardım için arayabilirsiniz.

Hammerensgade 1, 2.sal
DK - 1267 København K
Tlf: (+45) 7020 7047 Fax: (+45) 7020 7145
Mobil: (+45) 2478 7860 ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk
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HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız
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23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması Kopenhag
yakınlarındaki Albertslund’da yapıldı. Büyük bir coşku içinde gerçekleşen kutlamalara çok sayıda çocuk ve genç izleyicilerin büyük beğenisini
toplayan şiirler, skeçler, danslar sergilediler.

Baskı-Matbaa işleriniz mi var?
Sizi zengin edemeyiz, ama matbaa/
baskı harcamalarınızdan büyük tasarruf
etmenizi sağlayabiliriz.
Menu kartı, fiyat listesi, işyeriniz için broşür mü
bastırmak istiyorsunuz? Fiyatlarımızı duymadan
karar vermeyin. 2Print en uygun fiyata baskı
işlerinizi yapıyor.

İşte fiyatlarımız. MOMS dahil. Karar sizin!
2500 adet. fiyat listesi/menü kartı

����������

5000 adet. fiyat listesi/menü kartı

����������

1000 adet. fiyat listesi/menü kartı
Çift taraflı 4 renk

���������

Çift taraflı ve katlamalı 4 renk

Çift taraflı ve katlamalı 4 renk

Roll-up banner
����
taşınabilir reklam
panosu, 4 renk baskı
ve çantasıyla beraber

������

Restoran, pizzabar, seyahat
acentası ve hertürlü işyerinde en
uygun tanıtım aracı. Hemen dikkat
çeker.
Hemen arayın,
sorununuzu çözelim

�������������

5039 3980

U

lu önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği
23 Nisan Ulusal
egemenlik ve Çocuk Bayramı Albertslund’da kutlandı.
Kopenhag ve İshöj’da görevli anadili öğretmenlerinin
öncülüğünde TDN Turkish
Danish Network’le işbirliği
içinde düzenlenen kutlamalara 500’ün üzerinde izleyici katılırken, konuklar hem
çocukların hazırladıkları
gösterileri zevkle izlediler
hem de Türk mutfağından örneklerin sunulduğu
büfeden damak zevklerini
tatmin ettiler.
Kutlamaya Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Akat,

Büyükelçi Mehmet Akat

milletvekili Yıldız Akdoğan,
Konsolos Osman Kocabaş,
İshöj Belediye başkan yardımcısı Ahmet Seyit Özkan ve bazı müsteşarlar
da katıldılar. Düzenleyiciler arasında bulunan ve
programın sunuculuğunu
da yapan anadili öğretmeni
Mustafa Kemal Demir konuklara hoşgeldiniz dedikten sonra yaptığı kısa açılış
konuşmasında anadilinin
önemine değindi ve anadiline sahip çıkan toplumların birklik ve beraberliklerini muhafaza edebildiklerini
ve geleneklerini devam ettirdiklerini söyledi.
İstiklal marşı okunarak
yapılan açılışta büyükelçi
Mehmet Akat’da 23 Nisan
Ulusal egemenlik ve Çocuk
Bayramının tarihçesini anlattı ve çocuk bayramının
1929 yılından beri kutlanmakta olduğunu, 1989 yılından bu yana da 90 ülkeden 20 bin yabancı çocuğun
kutlamalara katılmak üzere
Tyürkiye’ye geldiğini belirtti. Mehmet Akat, Türk kültürünün çok zengin edebi

Türk, Arap ve Danimarkalı öğrencileri, öğretmenleri Ayten Özkaranfil, Lars
Hjortshöj ve Marie Östergaard yönetiminde katıldı.
Küçük misafirlerini ağırlamaktan memnun olduğunu
ifade eden Mehmet Akat,
‘1929 yılından itibaren 23
Nisan çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu bayram sizlerin bayramıdır. Çocuklara güvenen
ve onlara sevgiyle yaklaşan
Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan etmiştir.
1979 yılından itibaren ise
tüm dünyanın kutladığı
bir bayram olmuştur’ diye
konuştu.
Törene katılan öğrencilerin okuduğu şiirler büyük
beğeni topladı. Törene katılan öğrenciler ‘Ne mutlu
Türküm diyene ve Atam
izindeyiz’ bantlarını kafalarına takmaları dikkat
çekti.
Büyükelçilikte
Büyükelçi Mehmet Akat,
kutlama….
çocuklara tatlı, kek ikram
Büyükelçi Mehmet Akat’ın ederken, hepsine ayrı ayrı
makamında yapılan törene birerde hediye verdi.
(Haber)
de Kildevaelds Okulunun
ve sanatsal ürünler sunduğunu, Dünya çapında
tanınmış edebiyetçılar ve
yazın eserleri ortaya koyduğunu belirterek bunları
genç kuşaklara öğretmenin önemine işaret etti ve
anne babalardan çocuklarına Türkçeyi mutlaka öğretmeyi, Türkçenin yanı sıra
Türk edebiyatının güzel
örneklerini de çocuklarının
öğrenmelerini sağlamalarını istedi.
Kutlamalar
esnasında
sponsor firmalar tarafından
verilen ödüller yapılan çekilişle talihlilere dağıtıldı.
Kutlamarda çok sayıda çocuk 23 Nisan şiirleri okurken, skeçler, halk dansları,
müzik sunuları izleyicilerden büyük alkış topladı.
2640 Modern folklor grubunun gösterileri ise uzun
süre alkış topladı.

Bilgisayar sorunlarınızı çözüyoruz
Bilgisayarınızın hastalığı mı var?
Sürekli kendiliğinden kapanıyor mu?
Ekrana anlamsız mesajlar mı geliyor?
Bilgisayarınız ilk aldığınız gün gibi hızlı değil mi?
Günlük bilgisayar kullanımında yaşadığınız bazı sorunların çözümüne yardımcı olabiliriz.
Siz bana bilgisayarınızda yaşadığınız günlük sorunları söyleyin, ben çözümüne yardımcı olayım.

Ne tür sorunlar olabilir?

- Virus temizleme
- Program yükleme
- Hızlandırılmış temel bilgisayar kursu
- Ev ve işyerlerine bilgisayar ağı kurmak
- Bilgisayaranızın hızını ve kapasitesini artırmak
- Evinizdeki kablosuz internet bağlantısı güvenli mi?
- Bilgisayarla ilgili diğer benzeri sorunlar

Telefon : 50 39 15 27

El ilanları, broşür, afiş, mektup kağıdı, zarf, yol
tabelası, logolu tükenmez kalem- baskılı tişört

TAM YA DA YARIM GÜN ÇALIŞACAK HUKUK DANIŞMANI ARANIYOR

DANSK ELITE SMILEY SYSTEM (DESS)

Firmamızda tam gün ya da yarım gün çalışacak hukuk danışmanı aranmaktadır.
İlgilenenlerin aşağıdaki adrese en geç 10 Haziran 2009 tarihine kadar yazılı başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Hukuk danışmanının çalışma alanı:
- Yetkililerle yazışma ve görüşmeler (Belediye, Gıda Müdürlüğü, Çalışma Müdürlüğü vb.)
- Danimarka’da özellikle gıda sektörünü yakından ilgilendiren yasalar hakkında hukuksal
araştırmalar
Aranan özellikler:
- Hukuk fakültesi mezunu ya da hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olmak.
- İnsan ilişkilerine değer veren, işbirliğine açık olan, düzenli ve analitik çalışmaya önem
veren kişilikte olmak.
Daha geniş bilgi için tlf: 25 62 81 28

Bana telefon ve mail adresiyle ulaşabilirsiniz
İmdat Kıran

���������������������������������

e-posta: bilgisayar@imdat.dk

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Roholmsvej 15 • 2620 Albertslund, Mobil: 25 62 81 28
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk
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Türk günü büyük ilgi gördü
Danimarka’nın 3. büyük kenti Odense’de düzenlenen Türk günü büyük ilgi görürken, belediye binasına Türk ve Danimarka bayrakları dikildi.

İrfan Kurtulmuş

O

dense Türk Eğitim
Birliği(OTEB)ve
Türk İslam Kültür Derneği’nin
ortaklaşa organize ettiği geleneksel Türk Günün 4.sü,
gençlerden oluşan kortejin
programın yapılacağı Odense Belediye meydanına gelmesiyle başlad Türk ve Danimarka milli marşlarının
okunmasından sonra OTEB
adına konuşan Didem Altınok, din ve kültürümüzü
içinde yaşadığımız ülkeye
en iyi şekilde tanıtarak, uyumun gerçekleşmesine çalışmamız gerektiğini söyledi.
Odense Belediye Başkanı
Jan Boye, bu yıl 4.sü düzenlenen Türk Günü’ne şehrinin ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduğunu
ifade ederek, ‘İnsanlar kendi kök ve kültürlerini bilirse,
içinde yaşadığı ülkeye daha
iyi entegre olur. Türk Günü

etkinlikleri mükemmel bir
girişim. Bu etkinliğin Odense’de yapılması şehrimizin
çok kültürlü ve herkese yer
olduğunu gösteriyor. Bu bizim en değerli zenginliğimizdir’ diye konuştu.

Büyükelçi Mehmet
Akat’dan eğitime önem
verin çağrısı
Türk Gününe beraberinde
elçilik çalışanlarıyla tam
kadro olarak katılan Büyükelçi Mehmet Akat konuşmasına, ‘Bugün burada
olmanın sevinç ve ayrıcalığını yaşıyorum’ cümleleriyle başladı.
Büyükelçi Akat, Danimarka’da yaşayan Türk ailelerden çocuk ve gençlerin eğitimine önem vermesini isterken, anadilin unutulmaması
gerektiğini söyledi.
Vatandaşlarla bir araya
gelmesine vesile olan Türk
Günü etkinliğini büyük bir

heyecanla beklediğine işaret
eden Büyükelçi Akat, ‘Bu
etkinlikler ülkemizin Danimarka’da tanıtımına olumlu
etki yapacaktır. Daha fazla
Danimarkalı ülkemize gidecektir.’ dedi.
Akat konuşmasını ‘Çözümü uzun sürecek problemlerimiz var. Hep birlikte
çalışırsak, bu problemleri
çözeriz’ sözleriyle bitirdi.

Yıldız Akdoğan; “Ön
yargıları yıkmalıyız”
Danimarka ana muhalefet
partisi Sosyal Demokratların Türk kökenli milletvekili
Yıldız Akdoğan Türk gününde yaptığı konuşmada, Danimarka’nın dünyaca ünlü masal yazarı Hans Christian
Andersen’in Odenseli olduğunu belirterek, ‘Andersen,
‘seyahat etmek yaşamaktır’
demişti. Toplumlar arasında
ön yargı duvarlarını yıkarak,
birbirimizi tanımaya seyahat

ederek, hoşgörü ve saygının
hakim olduğu bir yaşamın
oluşmasına katkı sağlamalıyız’ dedi.

Eski vekil Hüseyin Araç
oy istedi
Danimarka’da 7 Haziran’da
yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tek Türk
kökenli olarak Sosyal Demokrat Partiden aday olan
Hüseyin Araç ise konuşmasında, Danimarka siyasi
tarihinde ilk kez bir Türk
kökenlinin Avrupa Parlamentosuna aday gösterildiğini söyledi.
Araç, bu nedenle oy hakkı
olan Danimarka vatandaşı
olmuş Türklerden kendisine oy vermelerini istedi.
Kimlik ve benliğimizi unutmadan içinde yaşadığımız ülkeye uyum sağlamamız gerektiğini değinen eski vekil
Araç, ‘Odense benim şehrim,
Danimarka benim ülkem.

Minikler göz doldurdu
Başkent Kopenhag’da Mayıs ayı başında düzenlenen Uluslararası
Çocuk İklim Fuarı’na Türkiye’den, Özel İstanbul Koleji’nden katılan
minik kardeşlerimiz robot ve proje dalında hünerlerini gösterdiler

Aysu Mola, Kopenhag

U

luslararası
İklim
Konferansı kapsamında ”Çocukların
iklim çağrısı” adıyla başkent Kopenhag’daki Bella
Center fuar salonunda bu yıl
ilki düzenlenen Uluslararası
Çocuk iklim Fuarı’na katılım
beklenenden yüksek oldu.
1-3 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleşen fuarda, minikler
arasında proje ve robot yapımı dalında First league Dünya Kupası adıyla bir turnuva
düzenlendi.
Turnuvaya, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 35 ülkeden minik öğrenciler katıldı.

Özel İstanbul Koleji’nden katılan 3 öğretmen eşliğindeki
8 öğrenci başarılarını hem
proje dalında hem de robot
sunum dalında sergiledi.
Danimarka’dan katılan Nxt
generation adlı takım turnuvanın galibi oldu.
Minik kardeşlerimizin öğretmenleri, Marius Dahl,
Naciye Dinçsoy Bayram ve
Kaan Özsayıner’in de turnuva boyunca öğrencileri
kadar heyecanlı oldukları
gözlendi.
HABER’e bir açıklama
yapan öğretmen Kaan Özsayıner, ”Danimarka’ya gelmekten büyük bir mutluluk
duyduk. Burada çok iyi ağır-

landık. Gelecek yıl ikinci çocuk iklim fuarı İstanbul’da
gerçekleşeceğini
duyduk.
Biz de Danimarkalıları Türkiye’de ağırlamaktan büyük
onur duyacağız” dedi.

Halk türküleri ve oyunlar büyük beğeni topladı
Türk gününde, sahneye çıkan OTEB halk oyunları
ekibinin değişik yörelere ait
folklor gösterileri büyük beğeni topladı.. Halk oyunları
minikler grubu ‘Çayda çıra’
oyununu büyük bir ustalıkla
sergilerken bol alkış aldı.
Halk müziği sanatçısı Nu-

ray Tutuş, Aşık Veysel’in
‘Uzun ince bir yoldayım’
türküsüyle başladığı konserinde değişik yörelere ait
eserleri seslendirdi. Zaman
zaman seyirciler Tutuş’a
türkülerde eşlik etti.
OTEB’in Silifke yöresine
ait ünlü aşuk-maşuk oyunundan sonra, DJ Adem
sahne aldı.
Anadolu Rock’un güçlü
temsilcisi Kemal Kutlu’nun
konseri ise günün son etkinliği oldu. Kutlu, kendi eserlerini seslendirdikten sonra
başta Barış Manço eserleri
olmak üzere, çeşitli yörelere
ait türküleri okudu.
irfan.kurtulmus@haber.dk

Veliaht Prens Frederik de katıldı

Ç

ocuk İklim Fuarı’nda çocuklarla tek tek ilgilenen Veliaht Prensi Frederik çocukların yaptıkları robot projeleri hakkında bilgiler aldı.
Fuarda Danimarka tarafından rehber olarak görevlendirilen gazetemiz muhabiri Aysu Mola Prens
Frederik’i fuarda ilk karşılayanlar
arasındaydı. Arkadaşımız Aysu
Mola ile ayaküstü bir süre sohbet eden Prens Frederik, İngilizce “Almanya’dan mı geliyorsun”
diye sorunca, arkadaşımız Mola,
“Türk” olduğunu söyledi. Danimarka medyasının da ilgisini çeken bu kısa diyalog kameralara
da güzel bir anı olarak yansıdı.
Bu arada Özel İstanbul Koleji öğrencilerinden minik Ece Ciner’in
Prens Frederik’in yanına giderek
güzel İngilizce’si ile Danimarka’yı
çok beğendiğini söylemesi dikkat
çekti. Prens Frederik, “Buna çok
sevindim. Sen ve arkadaşların ülkemize hoşgeldiniz“ dedi.

Domuz gribi etkisini fuarda da gösterdi

D
Eğitim Bakanı Bertel Haarder de
Türk öğrencilerle yakından ilgilendi.
Bertel Harder Türk öğrencilerle birlikte kısa bir süre vakit geçirdi.

Dünya benin dünyamdır
dediğimizde tüm sorunları
karşılıklı anlayışla çözeriz.
İnsanlar birbirini tanıyınca
dostluklar oluşur. Dostluklarda toplumları güçlü kılar’ diye konuştu.

ünyada büyük yankı uyandıran domuz gribi Danimarka’da da etkisini
gösterdi. Danimarka’da şu ana kadar
bir kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Domuzu gribi çocukların iklim fuarına da
yansıdı. Meksika standının boş kalması dikkat çekti.
Her ne kadar Danimarka hükümeti endişe
edilecek bir şey olmadığını ve gerekli önlemlerin alındığı söylese de, çocuklar ve gelen konuklar Meksikalı konuklarla birlikte
olmaktan çekindiler. Meksikalı çocuklar ise
durumdan üzüntü duyduklarını belirttiler.

YILDIRIM ZÜCCACİYE
(SPAR SÜPERMARKET ALTI)

Çeyizlik ve hediyelik eşyada Danimarka’nın en geniş ürün
yelpazesiyle hizmetinizdeyiz.

KAMPANYA 1

KAMPANYA 2

KAMPANYA 3

8.500,- kr

ŞİMDİ
6.950,- kr
Normal fiyatı: 6.500,- kr.

30 parça
6 kişilik
yemek takımı:

150,- kr

Normal fiyatı: 4.500,- kr.

ŞİMDİ: 5.450,- kr.

ŞİMDİ: 3.450,- kr.

85-87 parça KÜTAHYA
porselen takımı
84 parça SOLİNGEN sandıklı
kaşık takımı
10 parça OMS (Emsan)
tencere takımı

84 parça porselen
YEMEK takımı
72 parça SOLINGEN çantalı
kaşık takımı
10 parça KORKMAZ
çelik tencere takımı

Merino
yorgan
çift kişilik
Normal fiyatı: 300,- kr

ŞİMDİ:
100,- kr

Merino
yorgan
tek kişilik
Normal fiyatı: 200,- kr

ŞİMDİ:
100,- kr

KOMMUDİN
Normal fiyatı:
200,- kr

ŞİMDİ:
100,- kr

Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 08.00-19.00, Cumartesi - Pazar: 08.00-17.00

Fikret Yıldırım
Spar Albertslund - Hedemarksvej 8 - 2620 Albertslund
Tlf: 43 64 33 45 - Faks: 43 62 4245 - Cep: 28 34 17 48 - albertslund@spar.dk

24

SİZDEN GELENLER...

haber

Mayıs/Maj 2009

Türk ailelerin sorunları araştırılıyor
Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü’nden beş kişilik bir heyet Danimarka’da yaşayan Türk ailelerin sorunlarını incelemek üzere başkent
Kopenhag’a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Paketinde bulunan tüm Türk
kanalları Türkiye’nin yerli kanallarıdır.
Digiturk standart paketine abone olun,
Nds Videoguard Head Black Panther 2700 SÜPER
MAKİNAYA sahip olun

1.299 kr.
Sattığımız cihazları
kendimiz özel
programlıyoruz, tüm
cihazlarımız + Nds
Videoguard sistemli olup
istediğiniz kartları çalıştırır.
(D-smart/Viasat/Digiturk
/C+/ uyumlu...)
İstediğiniz cihazı alın,
beğenmediyseniz
1 ay içinde paranızı
iade ediyoruz...

Digiturk standart paketinde 70 Türk
kanalı bulunuyor.
Standart ilk açılış fiyatı 800 kr.
6 ay uzatma 610 kr.
Aylık 101 kr.

Danimarka ve İsveç´teki
Türklerin 1.numaralı
antencisi
Bir telefonla
evinizdeyiz...Teknik
sorunlariniz icin 24 saat
hizmetinizdeyiz..

Humax reciver til Digiturk abonnement

1.500 kr

(Soldan sağa) Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzman Yardımcısı Emre Tevfik Çampınarı, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun danışmanı Timur Yalçın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
Yardımcısı Nurdan Tornacı , Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü ve heyet başkanı Doç Dr. Ayşen
Gürcan, Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı Ercan Şen

6 AYLIK Lig TV + 70 kanal 1.290,- kr
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.310,- kr
Turksat için IDTE IQ 2030 FTA RECIEVER

ŞOK FİYAT
500 kr.

T

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi
posta ile gönderiyoruz.

Digiturk teknik servis uzmanı

Mehmet Yılmaz Tlf.: +45 40 27 89 89
(Haftaiçi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti
200 kr. Çanak ayar 300 kr. dan başlayan fiyatlarla.

Dansk Elite Smiley System (DESS)
BİZE DANIŞMADAN ADIM ATMAYIN !
AUTORISERET OG GODKENDT FØDEVAREKONSULENT I FØDEVARESTYRELSEN

►Næringsbasekursus (Ruhsat Kursu)
Kurs süresi:
Sadık Yıldız,
Ayda bir kez, (3 gün)
Gıda Uzmanı
Fiyatı: 6.250,- kr. (moms dahil)
► Hygiejnekursus (Hijyen Kursu)
Kurs süresi:
Ayda iki kez (3 gün)
Fiyatı: 1.500,- kr. (moms hariç),
Tercüman istenirse: 500,- kr

.C Başbakanlığa
bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü’nden 5 kişilik bir uzman
heyet Avrupa’da yaşayan
Türk aile yapısını ve koruyucu aile sistemini araştırmak için aralarında Danimarka’nın da bulunduğu
bir çok Avrupa ülkesinde
ziyaretler gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr.
Ayşen Gürcan başkanlığındaki heyet özellikle çocuk
bakımı ve çocukları ellerinden zorla alınan Türk ailelerin sorunlarını araştırdı.
Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları eyaletlerde araştırmalar yapan
heyet, daha sonra Danimarka’da da incelemelerde bulundu ve Danimarkalı yetkililerden bilgiler aldı.

Türklerle sorun yok

Adalet Bakanlığı, İçişleri ve
Sosyal İşler Bakanlığı yetkilileri ve Kopenhag Belediye Başkanı ile görüşmeler
yapan heyet, İshöj kasaba-

çirdiği evreleri gözlemleme fırsatı yakaladıklarını
belirten Doç. Dr. Ayşen
Gürcan, “Türk aile yapısını araştıran bir kurumuz.
Topladığımız bu bilgileri
gerekli bakanlıklarımıza
rapor halinde sunacağız ve
Yurtdışındaki Türklerden
sorumlu bakanlık kapsamında bir birim kurulması
yönünde talebimiz olacak.
Ancak şunu da unutmamak
gerekiyor. Sorun Avrupa’da
yaşanıyor ve çözümü de burada olacak. Çocuk sorunu
sadece Türk ailelerin sorunu değil, dünyanın sorunu.
Evlilik öncesi bilinçlendirme çalışmaları yapılması
gerektiğini düşünüyoruz
ve sorunların burada çözülmesi için bir mekanizmanın
kurulmasını istiyoruz” diye
konuştu.
Heyet Danimarka’dan
sonra Hollanda, Belçika
ve Fransa’da da Türklerle
ilgili araştırmalarını sürdürecek ve yetkililerle göÇözüm burada olacak
Avrupa’da yaptıkları araş- rüşecek.
tırma çerçevesinde Türk
(Haber)
ailesinin son 30 yılda ge-

sında da vatandaşlarımızla
bir araya geldi.
Görüştükleri Danimarkalı
yetkililerin “Türk göçmenlerle sorun yaşamıyoruz”
şeklinde
açıklamalarda
bulunmalarının sevindirici
olduğunu belirten Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürü ve heyet başkanı Doç Dr. Ayşen Gürcan,
“Almanya ile karşılaştırdığımızda Danimarka’da
daha iyimser bir tablo ile
karşılaşıyoruz. Danimarka’da çocukları zorla ellerinden alınan bir Türk aile
vakası ile karşılaşmadık
ve koruyucu aile sistemi
çok iyi işlediğini öğrendik.
Sorunlu Türk ailelerde çocuklarının bir Danimarkalı
aileye verilmesi gibi durumlarda çocuğun ailenin yakın
bir akrabasına ya da Türk
aileye verilmesini arzu ediyoruz. Bu görüşlerimizi ifade ettik” dedi.

Cep tlf: 25 62 81 28

Vestas 1275 kişiyi işten çıkarıyor
YENİ

İşyeri sağlık ve gıda danışmanlığı: Yıllık 3000 + moms
Yeni sağlık kurallarına göre bir gıda danışmanı ile çalışmak gerekiyor.

► Egenkontrol (Sağlık Dosyası) ve Arbejdspladsvurdering, APV/
Arbejdstilsyn (Çalışma Dosyası)
Küçük işyerleri için fiyatı: 5.000,- kr (Moms hariç)
Büyük işyerleri için fiyatı: 7.500,- kr (Moms hariç)
Toptancılar için fiyatı: 10.000,- kr. (Moms hariç)
Fiyatlara işyeri dizyanı (Indretningstegning) dahil değildir

► Godkendelse/Nyetablering af forretning (Yeni İşyeri Açma İzni)
Fiyatlarımız 10.000,- kr. başlar ve işyerinin büyüklüğüne göre değişir.
Sağlık ve belediye izinleri dahildir.

Sadık Yıldız, Gıda Üretim Kontrol Uzmanı (Mühendis)
Roholmsvej 15 • 2620 Albertslund
Mobil: 25 62 81 28
E-mail: sy@abcc.dk • www.abcc.dk

Dünyanın öncü rüzgar türbin üreticisi olan Danimarka’nın Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üreten Vestas Firması, bin 275 çalışanını
işten çıkarıyor. Vestas’ın Kuzey Avrupa’daki fabrikalarında bu
yıl toplam bin 900 çalışanının işine son vereceği bildirildi.

D

animarka’nın Rüzgar
Enerjisi ile Elektrik
Üreten Vestas Firmasının
Danimarka’daki fabrikalarından 1.275 çalışanını işten çıkaracağı öğrenildi.
Vestas, Viborg, Rinköbing,
Lem , Hammel ve Nakskov
kasabalarındaki çalışanlarının işine son verirken tüm
Kuzey Avrupa’daki fabrikalarından toplam 1.900 çalışanının işine son vereceği
bildirildi.
Vestas’ın yılın ilk üç
ayında dünya genelindeki
gelirlerinde yüzde 58’lik
artış olmasına rağmen ya-

tırımlarını da 7.45 milyar tebilmek için satışa çıkarkrondan 1.5 milyar krona dığı hisselerini yüzde 10
düşürüyor. Bu arada Ves- artırma kararı aldı.
(Haber)
tas’ın sermayesini genişle-
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres
Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Dana, tavuk ve hindi
etlerinden üretilen kaliteli
ve ucuz Türk sucuk, salam
ve pastırma çeşitleri

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Yağlı, az yağlı Türk beyaz
ve kaşar peyniri ile sade,
kaymaklı yoğurt çeşitleri
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Türkiye’den direk getirilen taze
sebze ve meyveden, bakliyata,
makarnaya, sucuğa pastırmaya,
peynire, yoğurda ve sabuna
kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla
temin edebileceğiniz
marketimize mutlaka uğrayın

Hafta içinde yapacağınız
alışverişlerinizde bazı ürünlerde
indirimlerimiz vardır. Hafta içinde
uğrayın indirimli kampanya
fiyatlarından yararlanın
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Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Ödül teşekkür konuşması
Hüseyin Duygu
Sevgili Haber okurları. 26 Nisan Pazar
günü Nazım Hikmet ödülü Danimarkalı şair Erik Stinus’a İstanbul’da, Agaia İrini Kilisesi’nde törenle verildi. Erik
Stinus’un tören sırasında okunan konuşmasının çevirisini Kemal ve Gülşah
Özer’in türkçesiyle aşağıda sunuyorum.

dan görmüş olduğumu anladım.
1956’da çalışmalarımı tamamladıktan
sonra, üç Danimarkalı arkadaşımla birlikte eski bir arabaya binip Hindistan’a
doğru yola koyulduk. Yolumuzun üzerinde yer alan Türkiye’ye gelince Ankara’da
konakladık. Kuzenlerimden biri burada
yaşıyor, kocası bir bira fabrikasında müdürlük yapıyordu. Beni bir Türk ailesiyÖDÜL KONUŞMASI
le tanıştırdılar ve onların evinde Nâzım
Erik Stinus
Hikmet’in bir şiir kitabını buldum. Çok
Yaşamımın sonuna yaklaşırken
şaşırdım, çünkü onun kitaplarının Türbana Nâzım Hikmet Ödülü vermek kiye’de yasak olduğunu, elinizde bir kitaistemenizin beni ne kadar mutlu et- bı bulunursa ceza göreceğinizi de biliyortiğini anlatmam doğrusu çok zor. Ancak dum. Ev sahibesi odaya girdiğinde ben,
içimde canlanan anıları anlatmayı başa- içinde hangi şiirlerin bulunduğunu elbetrabilirim sanırım. Şimdi dönüp geriye
te bilmediğim bu kitap elimde, oturuyorbaktığımda, Nâzım Hikmet ve şiiri hak- dum. Bana o kitabın, kendisi ve kocası
kında öğrendiklerimin yalnızca bir rast- için sahip oldukları en değerli şeylerden
lantı olmadığını görüyorum. 1950 yılınbiri olduğunu söyledi. Aynı gece, her ikida, Danimarka’da daha 16 yaşında bir
si de bu kitaptaki şiirleri yüksek sesle
lise öğrencisiyken, dünyanın dört bir ya- bana okudular ve içlerinden birini İnginından, kendi ülkeleri ve halkları haklizce’ye çevirdiler. O evden ayrılmadan
kında anlattıklarından yola çıkıp “usta”
önce, Nâzım Hikmet’in şiirlerinin Danolarak seçebileceğim ozanlar arıyordum. ca’ya çevrilmesini sağlamam konusunda
Bir yıl sonra, 1951’de, Berlin’de Gençda bana söz verdirdiler.
lik Festivali’ne katıldım. İşte orada, epey
Ankara’dan Adana’ya doğru giderken
uzaktan da olsa, Nâzım Hikmet’i ve Şili- pek çok köyden geçtik. Otellerde kalmıli Pablo Neruda’yı gördüm. Her ikisi de
yorduk, yanımızda bir çadır vardı. Bao dönemde sürgündeydi. Onları gördüm zen yerleşim merkezlerinden çok uzak
ama henüz kim olduklarını bilmiyordum. yerlerde, ovalarda kamp kuruyorduk.
Ancak Danimarka’ya, evime döndükten
Bir gece, yaktığımız küçük ateşin çevreve Danca’ya çevrilmiş az sayıdaki şiirlesine oturup ekmek, zeytinyağı, domates
rini bir dergide gördükten sonra, ayırdı- ve konservelerden oluşan akşam yemena vardım. Böylece Nâzım Hikmet’i, 18
ğimizi yiyorduk. Karanlığın içinden üç
yıl süren bir hapislik döneminin ardındelikanlı çıkıp geldi. Belli ki köylüydüler

»

ve anlamadığımız sözcüklerle, el kol işaretleriyle bize o gece çok üşüyeceğimizi
anlatmaya çalıştılar. Bizi köylerine davet ediyorlardı sanki. Yüzlerinde yalnız
dostça duygular yansıtan bir ifade vardı,
ama niyetleri konusunda biraz şüphelendiğimiz için önerilerini kabul etmedik.
Geldikleri yöne dönüp gittiler. Az sonra
gözden silindiler. Ve biz geceyi geçirmek
üzere hazırlandık. Yaklaşık yarım saat
sonra üçü karanlığın içinden yine belirdiler. Bu sefer ellerinde iki koyun postu ve büyük bir battaniye vardı. Bunları
çadırımızın önüne serdiler. Ellerindeki
torbadan irice bir peynir topağı çıkarıp
battaniyenin kenarına koydular. Artık
niyetleri konusunda herhangi bir tereddütümüz kalmamıştı. Ovada bizi konuk
etmek, verebilecekleri ne varsa paylaşmak istediler. Çay demlemek için ateşe
kuru saman attık. Delikanlılar yanımıza
oturdu; biri peyniri dört büyük üç küçük
dilim halinde kesti. Büyük dilimler, konuk olduğumuzdan dolayı bizeydi. Bizim
için ek, ama onlar için belki de tek yiyecek olan peyniri bitirdikten sonra, bizim
için şarkı söylediler. Bizleri de şarkı söylemeye özendirdiler. O ânın kutsallığından esinlenerek (gerçekten kutsal olduğunu duyumsuyorduk) Danimarkalıların
pek beceremediği bir şey yaptık, birkaç
Danimarka şarkısı söyledik. Ondan sonra yeniden ayrıldılar, battaniyeyi bize bırakarak karanlığa karıştılar.
Ertesi sabah, iri bir parça başka peynir, bir somun ekmek ve birkaç salkım

üzümle geri geldiler. Bize ödünç verdikleri ve gece boyunca sıcak tutan battaniyeleri topladılar. En sonunda her biriyle
tek tek el sıkışarak vedalaştık. Herhalde
tarlalardaki işlerinin başına döndüler;
biz de dünyayı ve halkları keşfe çıkan ilkel kâşifler olarak güneye doğru yolumuza devam ettik.
Şimdi biliyorum ki, Ankara’da benim
için çevrilen şiir, hem o yolculuğumda
hem de gelecekte Türkiye’ye yapacağım
öteki yolculuklarda kılavuzluk etti bana.
Bu sırada, çıplak tepeler üzerinde güneşin ağarttığı kayalara yazılı “Ağaçlar
ülkemizi varsıl kılacak” cümlesi de içinde, birçok görünümle karşılaştım. Köylerin yoksulluğunu, ne kadar yalıtılmış
olduklarını, dertlerini ayırt ettim ve yarı
aç, gözleri hüzünlü inekleriyle katırlarını gördüm. Köylülerin gözüpek savaşımlarını, zar zor geçinebilmek uğruna birkaç başak buğdayı inatçı topraktan elde
etmek için kara sabanlarıyla nasıl uğraştıklarını gördüm. Hepsinin ötesinde,
Türk halkının konukseverliğini, Türk
kültürünün değişik zenginliklerini gördüm ve duyumsadım.
Değerli meslektaşlarım, bu ülkede, bir
parça da benim ülkem olduğunu duyumsadığım bu ülkede, -yazık ki şu an için
sizin ellerinizden almaya gelemesem deo mükemmel şairiniz Nâzım Hikmet’in
adını taşıyan bir ödül almak beni çok derinden duygulandırdı ve biraz da gururlandırdı.«
huseyin.duygu@haber.dk

Konut satınalmanın tam zamanı!

Selçuk Kahraman

D

ünyada yaşanan kriz Türkiye’deki
etkisini giderek arttırırken, emlak
bundan en fazla etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Türkiye’de konut fiyatlarının en pahalı olduğu kentlerinden
biri olan Antalya’da konut fiyatlarında
gözle görünür bir düşüş yaşandığına tanık oluyoruz. Zaten piyasada 2007 yılından beri yaşanan durgunluğun, krizle
birlikte dibe vurduğu söylenebilir.
Emlakçılar konut fiyatlarında yüzde
10 ile 20 arasında ortalama düşüş olduğunu bildiriyorlar. Nakit para ile alınan
konutlarda fiyatların daha da aşağıya
düştüğünü ve düşmeye de devam edeceğini söylüyorlar.

Kışın taban yapan fiyatların yazın gelmesi ile birlikte birazcık da olsa canlanacağı, yabancıya uygun fiyatlardaki
konut satışını arttıracağı umut ediliyor.
Ancak potansiyel alıcılar, fiyatların
daha da düşeceği beklentisi ve yaşanan
belirsizlik nedeniyle harekete geçmiyor.
Hal böyle olunca konut almak için uygun koşulların oluştuğu piyasada yaprak kıpırdamıyor.
Emlak sektöründe yaşanan krizin güzel yanı ise, konut fiyatlarının düşmesiyle birlikte, profesyonel olmayan ya
da sahtekar emlakçıların bu piyasadan
çekilmeleri.. Bu sözde emlakçıların sahte evraklarla iyi konumdaki konutu gös-

terip kötü konumdakini yabancılara
sattıklarını gazetelerde okuyorduk. Artık bu işi bilerek yapan profesyonel emlakçıların sayılarının giderek artması
sevindirici bir gelişme.
Bu arada, İskandinav halkının, özellikle Danimarkalıların yerleşim için seçtiği
alanların giderek değiştiğini öğrendik.
Bilindiği üzere Danimarkalıların yerleşim alanları ağırlıkla Alanya – Mahmutlar bölgesiyken, son zamanlarda Antalya – Konyaaltı Hurma Danimarkalıların ilgi alanına girmeye başladılar.
Yabancıların şehir içinde uyum sorununu çok hızlı çözdüğü, şehrin avantajlarını çok iyi kullandıkları, küçük ilçe-

lerden daha çok ulaşılabilir olduğu belirtiliyor.
Türkiye’nin batılı ülkelerden hiçbir
eksiğinin olmadığını, İspanya ve Yunanistan gibi bir çok Avrupa ülkesi ile
lüks anlayışında çok ileri olduğunu söylemeye sanırım gerek yok.
Emlak fiyatlarının normalin altında
seyrettiği bu günlerde alım yapanlar en
kötü ihtimalle piyasanın gerçek değerine kavuşması ile ciddi karlar elde edebilir.
Potansiyel alıcılara konut satınalmanın zamanı geldi galiba diyebiliriz.
selcuk.kahraman@haber.dk

eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Mimar Atila Kahraman

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz?
Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık,
projelendirme ve yapı izni için

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Uniq design med den personlige smag

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

Arkitekt/bygningskonstruktør
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Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

AT VÆRE ARABER
AT VÆRE ARABER – Arap Olmak... Yazar Samir Kassir.
Informations Forlag Yayınevi. 120 sayfa. 169.- kr.

Ö

nce Arap Olmak... adlı bu
kitabın yazarının kim olduğuna bakalım. Bu kitabın yazarı
Samir Kassir Lübnanlı, tarihçi ve
gazeteci. Yüksek öğrenimini Paris Sorbonne Üniverstesinde felsefe okuyarak yaptı. Daha sonra
da doktorasını modern tarih dalında aldı Gazeteci olarak Suriye’yi Lübnan’daki rolünden dolayı çok sert eleştirdi. 2005 yılında
bombalı bir saldırıda daha 45 yaşında iken yaşamını yitirdi.
Samir Kassir bu kitabında,
aslında genelde Arap dünyasının kendi içine dönük bir eleştirisini yapıyor ve “Nasıl oldu
da bu içinden çıkılmaz duruma
düştük? Nasıl olur da yaşayan
bu canlı kültür bu kadar kötü
bir duruma düşer. Bu toplumun insanı ölüme ve uğursuzluklara sürüklenir ” sorularını
yöneltiyor. Samir Kassir, daha
önceleri ise Arap dünyasının demokrasiyi koruyan ve geliştiren
güçlü fikir tarihi akımları içinde,
hoşgörülü, açık ve zengin, özgür
kültür içinde yaşayan bir toplum
olduğunun altını çiziyor.
Ancak, Samir Kassir ölmeden
önce kaleme aldığı kitabında bugünün dünyasında Arap olmanın
kolay olmadığını, siyasi baskılar,
sansür, fanatizm, birbirlerine
karşı nefret altında ezildikleri-

Yazar Bent Falbert- Karikatürist Morten Ingemann. Ekstra Bladet Forlag Yayın Evi. 160 sayfa. 199.- kr.
kstra Bladet Yazıişleri Müdürü bu kez çok ilgi çeken bir
kitap ortaya koydu. Bent Falbert
KONGERÆKKEN-Kraliyet
Silsilesi adlı bu kitabında adete gülünç olaylar anlatırcasına
oldukça mizahi bir yazı diliyle,
Danimarka’nın toplam 52 kralının ve iki kraliçesinin portresini
çiziyor. Kitapta ilk kral Gorm
Den Gamle’den başlanılıyor ve
en son olarak da şimdiki veliaht
Frederik’in de bir portresi ile
noktalanıyor.
Bent Falbert Danimarka krallarının ve kraliçelerinin tanıtımlarını yaparken bu kişilerin zayıf,
güçlü, zeki, geri zekalı, haris,
haşin, yumuşak, gaddar, sarhoş yada seks manyağı ve diğer
özelliklerini dilini sakınmadan
ama gerçekleri de saptırmadan
anlatıyor. Karikatürist Morten
Ingemann da kralların ve kraliçelerin tanıtımlarını, kişiliklerini
yansıtacak şekilde kullandığı ustaca çizgileriyle kitabın kalitesini
daha da arttırıyor.
Kitabın arkasında kitabın tanıtımı yapılırken şöyle deniyor:
“Her ne kadar her kral ve kraliçe

birbirinden tamamen farklı, iyi
yada kötü, özellikler taşıyorlarsa
da ortak bir özellikleri var: Hepsi
de çok renkli kişilikler ve kesinlikle sıkıcı tipler değiller.”
Gece yastık başında bulundurulacak bir kitap. Her akşam uykuya dalmadan önce bir tek kralın
(yada kraliçenin) portresini okumakla yaşamayı tercih ettiğiniz
bu ülkeye bin yıldan fazla hükmetmiş, Danimarka’nın kaderini
belirlemiş bu kişilikleri 54 günde
tanımış olursunuz. Bence mutlaka deneyin.

HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE BULUŞTURUR
haber@haber.dk Tlf.: 30 24 55 38

u kitabı okuyunca okuyucu kitabı dizlerinin üstüne şöyle bir
koyar ve; “- Bu da ne? Güleyim mi,
ağlayayım mı? Soygun yapan kişiler gerçekten bu kadar aptal kişiler miymiş?” diye düşünür herhalde. Ve devam eder; “- Yok canım!
Birileri oturup kafadan uydurmuş
bu yazıları” diyebilir.
Ama öyle değil. Yani kafadan uydurma ifadeler değil kitapta yer
alan yazılar. Tamamen Emniye
Genel Müdürlüğü’nün arşivlerinden alınarak bir kitapta toplanan
oldukça ciddi ifadeler.
Örnek: “Ben bir banka soyguncusuyum. 2 milyon kr. para talep
ediyorum. İsteğim yerine getiril-

her hafta toplam 30 kadar tehdit
mektubu yada mesajı kaleme alınıyor. Tehdit notları sadece banka
soygunu yada başka bir soygunla
ilgili değil. Alacağını alamayanların, umutsuz aşka düşenlerin, birine herhangi bir nedenle kızanların
v.b.gibi, kaleme aldıkları tehditler.
Bu tehditleri kaleme alanlar sadece yetişkinler de değil. İlk okul
çağlarındaki, okuma yazmayı henüz öğrenmiş çocukların da kağıt
üzerine dökmeye çalıştıkları tehditler ve kızgınlık dolu tepkileri.
Kitapta yer alan tehditlerin bazılarının da etnik kökenli oldukları
şüphe götürmeyen kişiler tarafından yazılmış olduğu kolayca göze
çarpıyor.
mezse yeni bilediğim çivimle sal- Aslında bu tehdit dolu mesajlar
dırıya geçerim. Not: Bağırmak ve tehdit mektupları Danimarkayasak. Sevgilerimle. Banka Soy- lıların iç dünyasını biraz da olsa
anlayabilmek için ilginç.
guncusu.”
İstatistiklere göre Danimarka’da

LYDEN AF BIER
Yazar Bent Falbert- Karikatürist Morten Ingemann. Ekstra
Bladet Forlag Yayın Evi. 160 sayfa. 199.- kr.

R

omanın teması kısaca şöyle: Afganistanlı bir kadın ile
eşini kaybetmiş bir Danimarkalı
erkek, Jylland’de küçük bir kasabada, beklenmedik bir şekilde
tüm kültür farklılıklarına ve önyargılara rağmen bir bereberlik
içinde günlük yaşamın gereklerini sürdürürler.
Rama’nın kahramanı Afganistanlı Raihana, savaşın hüküm
sürdüğü başkent Kabil’den kaçar ve kendini soğuk, yağmurlu
Danimarka’da bulur. Raihana
ülkesini özlemektedir ve eşinin
Talibanlar tarafından esir alınıp
götürülmesinden buyana bir haber alamamıştır. Raihana Danimarka’da kendine yeni bir yaşam
kurabilme mücadelesi içindedir.
Ancak Danca’yı öğrenmek, topluma uyum sağlayabilmek çok zor
gelmektedir Raihana’ya. Nitekim
Raihana Danca’yı yerli halkla konuşarak öğrenebilmek için eşini

kaybeden Gunnar’ın sahibi olduğu Bal çiftliğine staja gönderilir.
Burada bu iki kişi arasında, tüm
kültürel zıtlıklara ve önyargılara
rağmen bir yakın arkadaşlık doğar
ve kendileri için yeni bir gelecek
kurmayı göze alırlar.
Bu roman, sadece sürükleyici bir
roman değil. Arıların Sesi romanı
Danimarka halkına Danimarka’yı
anlatabilmek, özellikle de Danimarka’ya bir yabancı gözüyle nasıl bakıldığını, kültür farklılığının
ne olduğunu, sınırlar ötesi insanlar arasında benzerliklerin de olduğunu gösterebilmek açısından
oldukça yapıcı bir kitap.
Hindistan’da doğan ve büyüyen
yazar Amulya Malladi daha sonra
Amerika Birleşik Devletleri’nde
bir süre yaşadıktan sonra 2002
yılında Danimarkalı eşiyle birlikte Kopenhag’a göç ederek yerleşti. NOVO şirketinde iletişim şefi
olan Amulya Malladi Arıların Sesi

Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık
sosyal danışmanlık tecrübelerimle özel
yaşam ile sosyal yaşamı
dengelemekte güçlük çeken gençlere,
ailelere danışmanlık ve arabuluculuk
hizmeti veriyorum.

Müracaat: hckahraman@gmail.com ya da Tlf. + 45 21 27 17 44

adlı bu kitabını, Jylland’de Skive
kentinde katıldığı Danca kurslarında birarada olduğu mülteci ve
göçmen kadınlardan esinlenerek
yazdı. 2008’de Amerika Birleşik
Devletleri’nde yayımlanan kitap
halihazırda İspanyolca, Almanca,
Hollandaca ve şimdi de Danca yayımlandı.
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)
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ACİLEN SATILIK
PAMUKKALE’DE SATILIK ARSA, BAHÇE ve EV
�������������
ANDELSLEJLIGHED
Denizli, Pamukkale yolu üzerinde ve Pamukkale’ye yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin istasyonu
������������������
Sorø şehri merkezinde 2 katlı 103 m2
karşısında 1308 m2 arsa satılıktır. Yine Pamukkale yolu üzerinde bulunan Küçükdere köyünde
büyüklüğündeki andelslejlighed daire
�����������������
içinde her türlü meyva ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2 dönümlük bahçe de satılıktır.
Her
acilen satılıktır.
�������������������

ikisini de almak almak isteyenlere fiyatta kolaylık sağlanacaktır.

Hazırlayan: Muttalip Abat

SİLAHLIYIM ve BAŞIM ÇATLIYOR
JEG ER BEVÆBNET og HAR TØMMERMAND

B

KONGERÆKKEN-Kraliyet Silsilesi

E

Yeni kitaplar...

Yazarlar Christian Lund ve
Robin Engelhardt. People’s
Press Yayın Evi. 128 sayfa.
128.- kr.

ni, yabancı güçlerin karışmasıyla yaşamlarının çok zorlaştığını
anlatıyor. Samir Kassir, bunun sonucu Arapların kendilerini başkalarının kurbanı olarak
gördüklerini ve bezginlik içinde
olduklarını dile getiriyor. Yazar
kitabında, Arapların bu durumdan nasıl çıkabileceklerine bir
çözüm önerisi getirmiyor, ancak
Arapların içinde bulundukları
kompleksten çıkmak için kendilerinin çaba göstermesi, bunun
yanısıra kendi tarihlerine bakış
açısını da artık değiştirmeleri gerektiğini vurguluyor.
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Fiyatı: 325.000 DKK

Müracaat:Tlf: 30 13 42 42

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar

DİDİM’DE ARSA
Didim’de 300 m2 tapulu
ve parselli arsamız
satılıktır.
Müracaat: Tlf: 2292 7512

www.club-alaturca.dk

Reklam ve ilanlarınız için
HABER gazetesini seçin
www.haber.dk haber@haber.dk
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DİN VE TOPLUM

Din ve şiddet konusu
Dr. İsa Kuyucuoğlu

G

enel olarak bütün dinler şiddeti ve
şiddeti bir yöntem olarak kullanmayı reddeder. Aslında ilâhî kaynaklı hiçbir din veya insanî değerler içeren hiçbir felsefi akım ve ideoloji şiddete taraftar değildir.
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet
gibi ilahi dinler şiddeti ve şiddet kullanmayı yasakladığı halde, son yıllarda
özellikle Batı dünyasında İslam’ı şiddet
ve terörle ilişkilendiren bazı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bu makalemizde öncelikle şiddetin ekonomik, kültürel, ve siyasi nedenleri üzerinde duracak
daha sonra İslamiyet’in konuya bakışını
göreceğiz.

Şiddetin Nedenleri
Yoksulluk, yoksunluk, haksızlık, işsizlik, eğitimsizlik, ayrımcılık, siyasi haklardan mahrumiyet gibi faktörler bazı
insanları şiddete yöneltebilmekte ve ne
yazık ki bu gruplar şiddet eylemlerini
dinle meşrulaştırabilmektedirler (rasyonalizasyon).
Dinin siyasallaştırılarak şiddete referans gösterilmesi bu süreçte önemli bir
rol oynamakta ve son yıllarda yerel ve
küresel boyutlarda yaşanan olaylar bu
süreci hızlandırmaktadır.

Bu konuda önemli diğer bir faktör ise
bilgisizlik ve eğitim seviyesinin düşüklüğüdür. Yapılan araştırmalar şiddete
başvuran kimselerin huzurlu bir aile ortamından mahrum, düzenli eğitim almamış olduklarını ortaya koymaktadır.
Toplum tarafından ayrımcılığa uğradığını ve dışlandığını düşünen insanlar
tepkilerini şiddet taraftarı gruplara katılarak oraya koyabilmektedirler. Ekonomik sıkıntı içinde, siyasi baskı altında
yaşayan insanlar tepkilerini demokratik
yollardan değil, şiddet kullanarak ortaya
koymaya daha yatkın olabilmektedirler.

hamet eden, başkalarını seven, başkaları tarafından sevilen, ailesiyle, toplumla
ve bütün insanlarla uyum içinde yaşayan insandır.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) veda haccında yüz bini aşkın Müslüman’a Arafat’ta yaptığı veda
konuşmasında bu gerçeği şöyle ifade etmiştir.
“Ey İnsanlar!... Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktan yaratılmıştır”.
Başka bir hadisinde de “Başka insanları seviniz, zira onlar sizin ya insanlıkta,
yada dinde kardeşiniz” buyurmuştur.
İslam Şiddeti Reddeder
Temeli barış, esenlik ve hoşgörü olan
İsmi, barış, mutluluk, sevgi, özgürlük ve İslam; birliği ve kardeşliği emretmiş,
esenlik anlamlarına gelen İslam’a göre
adaletsizliği bozgunculuğu, şiddeti yainsan evrenin en değerli ve üstün varlı- saklamış; ancak zorunlu hallerde izin
ğıdır (İsrâ Suresi 70. ayet) ve bu üstün
verdiği savaşı, adaletsizlik ve haksızlığı
varlığın hayatı kutsaldır, dokunulmazortadan kaldıracak bir araç olarak gördır. Kur’an’ı Kerim’de suçsuz yere bir
müştür.
insanı öldürmek bütün insanları öldürHz. Peygamber bırakın haksız yere bir
mek gibi suç (günah) sayıldığı bildirilinsanı öldürmeyi, savaş ortamında bile
mekte, bir insanın hayatını kurtarmak
kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve mada bütün insanların hayatını kurtarmak betlerde ibadetleriyle meşgul olan din
kadar değerli (sevap) olduğu ifade ediladamlarına dokunulmamasını emredemektedir (Maide Suresi 32).
rek ibadethanelerin yıkılmasını, ağaçlaMüslüman hiçbir şekilde başkasına za- rın kesilmesini, çevreninin kirletilmesirar vermeyen, herkese ve her şeye mer- ni ve hayvanların öldürülmesini yasak-

Orhan Ölmez coşturdu
Bedriye Zelal Kanat

B

”Magazin programlarında
boy göstermem!”

Su sıralar yurtdışı konserleri
çok yoğun geçen Orhan Ölmez
sevenlerini sesiyle büyüledi.
Kendisine yurtdışında gösterilen ilgiden hayli memnun olan
Orhan Ölmez, ”Aslında öyle çok
fazla her gün magazin programlarında boy gösteren bir adam
olmamama rağmen, Allah’a
şükür yurtiçi ve yurtdışı konserlerde, festivallerde her yerde bir şekilde yer alıyoruz. Bu
yıl en fazla yurtdışı konserleri
yapan sanatçılardan biriyim.
Çünkü çıktığımız andan itibaren yurtdışından, sağ olsunlar,
siz gurbetçi kardeşlerimizin büyük ilgisiyle karşılaştık ve aynı
hızla da devam edeceğiz, sevenlerimize layık olmaya çalışaca-

kuyucuoglu@gmail.com

Kanayan yara - Nörrebro!

Aysu Mola, Kopenhag

aşkent Kopenhag’da Viften’de düzenlenen ve radyo.dk ile Grup 2000’in ev
sahipliği yaptığı etkinlikte fantezi müziğin sevilen sesi Orhan
Ölmez sevenleriyle bir araya
geldi.
Konser çıkısı Orhan Ölmez’i
kulisinde yakaladık ve Haber
gazetesine verdiği demeçte sevenlerine şöyle seslendi:
”Haber gazetesi sayesinde beni
sevenlerime ulaştırdığınız için
çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir faaliyet sergiliyorsunuz.
Bizler insanların ilgisi ve alakası
olduğu sürece sanat yaşamımıza
devam edeceğiz. Okurlarınıza ve
beni sevenlere buradan sesleniyorum. Buradaki basın yayın
kuruluşlarına sahip çıksınlar.
Onlar ilgi gösterdiği sürece bizler bu işi yapacağız” dedi.

lamıştır.
İslam’ın şiddet ve terörle bağdaştırma çabaları, onun insana verdiği değeri,
yeryüzünde barışı sağlamak için getirdiği evrensel ilkeleri yeterince tanımamaktan kaynaklanmaktadır.
Bu konudaki diğer bir yanlış ise İslam ve şiddetle ilgili söylemlerde ortaya
çıkmaktadır. İslamiyet dışındaki dinlere mensup insanların yaptıkları şiddet
eylemleri, onların mensup olduğu din
ile ilişkilendirilmezken, (mesela Yahudi ve Hıristiyan bir kimse şiddete başvurduğunda, “Yahudi” veya “Hıristiyan
Terörü” ifadesi kullanılmazken), Müslüman olduğu bilinen veya kendisini öyle
tanımlayan bir kimsenin şiddet kullanması halinde, “Müslüman Terörist” veya
“İslami Terörizm” ifadesi yaygın olarak
kullanılmaktadır.
İslam adına şiddete başvuran kimseler
ne kadar yanlış yapıyorlarsa, insan hayatını kutsayan ve onun mutluluğunu
amaçlayan İslam’ı şiddet ve terörle ilişkilendirip, bütün Müslümanları şiddet
yanlısı olarak gören veya öyle gösteren
İslam karşıtı, islamofobik söylem ve eylem içindeki kimseler de yanlış yapmaktadırlar.

S

ğız” dedi.
Şu sıralar yeni kasetini bir an
önce şekillendirmeye çalışan
Orhan Ölmez’e, Haber olarak
biz de sanat hayatında başarılar dileriz.

Konser öncesi TEZEK Show

marangoz, biri kuaför, biri sekreter, bir diğeri de teknisyen.
Hepsinin fareli meslekleri var,
ama insanları eğlendirmek onların ortak noktaları olmuş.
Daha önce Nez’in ve Latif Doğan’ın konserinde de yer alan
Grup Tezek, her Show’u için
ummalı bir şekilde çalışıyor.
Su sıralar dikkatleri üzerlerine
toplayan Grup Tezek’e Internet
siteleri www.gruptezek.dk veya
51889228 no’lu numaradan ulaşabilirsiniz.

Orhan Ölmez konseri öncesi
sahne alan Grup Tezek de, izleyenlerini kahkahaya boğdu.
Yaptıkları ilginç sahne şovlarıyla herkesin yüzünü güldüren Grup Tezek büyük beğeni
topladı.
Gösterileri boyunca müzikleriyle gruba
eşlik eden Dj
Adem’in de
performansı dikkatlerden kaçmadı.
1999 yılından
bu yana faaliyet gösteren
Grup Tezek
6 kişiden oluşuyor. Yaşları Tezek Show (Soldan sağa) Mehmet Öztürk, Selman Öz19 ile 28 arası türk, Tayfur Öztürk, Mutlu Öztürk, Serkan Öztürk) amca
değişiyor. Biri çocukları. Fotoğrafta olmayan grupta olan Mevlüt Köroğlu.

izlerinde medyadan takip ettiğiniz gibi son zamanlarda
Nørrebro¬da yaşananlara insan
inanmak bile istemiyor. Caddeler
kan gölü, kimin kimi niçin vurduğu belli değil. Tabiri caizse tesadüfen yaşıyoruz Nørrebro’da.
2005¬te açıklanan CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) raporuna göre iki dilli
çocuklarımızın suç oranının çok
yüksek olduğu ve bu suçları işleyen çocukların genellikle ya boşanmış aile çocukları olup, anneleriyle yalnız yaşayan erkek çocuklarının işlediği veya yetiştirilme tarzının farklı olduğu ailelerden gelen çocukların işlediği ve
en son olarak da kimlik ve kişilik
çatışması içerisinde olan gençlerin bu suçları işledikleri yapılan
araştırmalara göre açıklanmıştır.
Şimdi bakıyoruz bu araştırma
yapıldığından şu ana kadar 5 yıl
geçti ve durum yukarıda belirttiğim gibi daha da içler acısı. Raporun sonucundaki değerlendirmede de; artık Kopenhag belediyesinin, polisin, okulların ve velilerin
birlik olup bu durumu değiştirmek için çabalamaları gerektiği
belirtilmiştir, ancak bu konu üzerinde hiç bir çalışma yapılmadığı
gibi her yaşanan olay bir öncekinin zeminini hazırladı sanki.
Araştırmada dikkati çeken bir
diğer unsur ise; yaşanan bu suçların özellikle iç Nørrebro’da yaşanması ve bu bölgedeki yerleşimin homojen bir gruptan oluş-

ması. Yani aynı ırktan, dilden ve
dinden olan insanların bir araya
toplanmış olup çok iç içe yaşıyor
olmaları. İşin ilginç olan kısmı
ise gerek belediyenin gerekse sosyal kurumların bu konu üzerinde
çalışıp dağılım yapmaları yerine
aksine son 5 yıl içerisinde bu yerleşim daha da artmış. Her yaşanan olaydan sonra Danimarkalıkların bu bölgeyi yavaş yavaş terk
etmeleri, sosyolojik ve ekonomik
sebeplerden dolayı insanlarımızın
bu bölgeye yığılmaları da bu suç
oranının daha da artmasına zemin hazırlamıştır. Doğal olarak
Danimarkalıların bölgeden taşınmaları okullardaki iki dilli öğrenci oranını da etkilemiştir. Bir çok
okulda iki dilli çocuk sayısı oranı
% 50¬leri geçmekle beraber bazı
okullarda bu oran % 80’lere kadar varmıştır. Bölgede kalan Danimarkalıların da okullardaki iki
dilli çocukların yığılmasına karşın endişeye kapılıp halk okulları
yerine özel okulları tercih etmeleri de ayrı bir faktördür.
Günümüzdeki duruma baktığımızda ise 5 yıl öncesinden verilen
bazı ciddi alarmlar ciddiye alınması gerekirken soruna el bile
değmemiş ve insan düşünmeden
duramıyor. Acaba Nørrebro’daki
durumun bu hale gelmesi bazılarının işine mi geliyor? Kim bilir
belki de bilerek bazı sebepler ardına saklanıp bir şeyler yapılmak
istenmiyordur…
bzelal.kanat@haber.dk
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SOLDAN SA⁄A:

1-Eski tekkelerde dervifllerin yaln›zca ibadet etmek ve çile doldurmak

YUKARID AN AfiA⁄IYA:
1-Baharat, un ve yumurtaya bulanarak yap›lan hamsi tavas› 2-

‹ki tarla
aras›ndaki
s›n›r

Boru sesi
Molibden
(Simge)





Müzik
yaz›s›

SOLDAN SAĞA
1-Eski tekkelerde dervişlerin yalnızca
ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda - Pürüzalır - Bir kimseyi
kötüleme, yerme 2-Amerika Birleşik Devletleri’nin toprak bakımından en geniş,
ancak nüfusu en az olan eyaleti - Bileği
çarkı - Tiyatro yazını 3-”... ve Siyah” (Halit
Ziya Uşaklıgil romanı) - Duyuru - “... ...
Kırmızı” (Orhan Pamuk roman›) 4-Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak
toplandığı, korunduğu yer ya da kurum Berkelyumun simgesi - Konut, hane - “...
Sungur” (Unutulmaz illüzyonist) 5- Parola
- Tavlada ‘üç’ sayısı - Türk müziğinde bir
makam - Uşak’ın bir ilçesi 6-Bir saniyede
1000 titreşimi olan elektromanyetik dalga
boyu ölçüsü birimi - Bir Japon savunma
sporu - Aldatma işi, hile 7-Alaturka müzikte ‘tempo’ - Kalıt - Uluslararası yollarda
Lesotho’nun plaka imi - Yerfıstığı 8-Şüphe
- Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kimse - ihtar, ikaz 9-Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali
yaratık - Çıplak modelden yapılmş insan
resmi - Hayvanı iğdiş etmek
10-Mersin’de antik bir kent - Devletçilik
- Karakter, seciye.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-Baharat, un ve yumurtaya bulanarak
yapılan hamsi tavası 2- Gökkuşağı
3-Lanetlenmiş - “Aziz ...” (İncil’in üçüncü
bölümünü kaleme alan Hristiyan ermişi) 4-‘Vesaire’nin kısa yazımı - “... Taş ”
(Unutulmaz ‘kötü adam’ karakter oyuncusu) - Bakırın simgesi 5- Teşrinievvel - Aynaların arkasına sürülen ince metal tabaka
6-Akdeniz anemisi 7-Gümüşbalığı 8-Ergenlik sivilcesi - Soluk borusu
9-Çıplak vücut resmi - Obüslerden, bombalardan korunmak için
yerin altına kazılmış siper 10-Eski dilde
at - “... Sayan” (şarkıcı) 11-Uyruk - Engel
12-Rengi ve renk olaylarını inceleyen bilim dalı 13-Eski dilde soyunmuş - Dingil
- Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi 14- Kalıpla
basılıp elle boyanan tülbent 15-Tuzağa
düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse - Sütnine 16-Atatürkçü Düşünce Derneği’ni simgeleyen harfler - Pirinçli ve yoğurtlu ıspanak yemeği 17-”... göstermek”
(Uygun bulmak, razı olmak) - Ödünç mal
18- Müruruzaman 19-İlaç, deva - ikincil Rütbesiz asker 20-Ortaoyununda ‘sarhoş’
tipi - Bangladeş para birimi.
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Sivas’ta suçlu bulundu:

SPOR-YORUM

ERGENEKON
Süper Lıgde şampiyonluk mücadelesi veren
ve uzun süredir liderlik koltğuğnda oturan
Sivasspor’da son haftalarda alınan başarısız
sonuçların suçlusu bulundu: Ergenekon.

S

üper Lig’de
liderlik koltuğunu Beşiktaş’a kaptıran Uygun
Ergenekon kapsamında
ifade vermiş, 150 bin
TL’sine de el konulmuştu. Savcılık
dün Bülent hocanın parasını iade etti
SİVASSPOR
Teknik Direktörü Bülent
Uygun’un
G.Antep ve Büyükşehir Belediye
karşılaşmalarındaki sıkıntılı halinin ve form düşüklüğünün nedeni
belli oldu. Uygun’un, Ergenekon
Davası’nda adının geçmesi ve buna
bağlı olarak ifade vermesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı ve bu
durumun hocalık performansını
etkilediği ortaya çıktı. Davayla ilgili olarak dün savcı Fikret Seçen
ile görüşen Bülent Uygun’a soruşturma kapsamında el konulan
150 bin lirasının iade edilmesine
karar verildi.

karşılaşmalarında hatalı
olduğu için ciddi eleştiriler almıştı. Bu beklenmedik düşüşle ilgili olarak
VATAN’ın sorularını yanıtlayan Bülent Uygun,
“Ergenekon Davası’nda
adımın geçmesi beni çok
etkiledi. Açıkçası psikolojik olarak kendimi istediğim gibi maçlara veremedim. Benim Ergenekon ile ne işim olabilir
ki? Günlerce bu durum aklımdan
çıkmadı. Motivasyonumu etkiledi.
Emniyete gidip ifade vermek, her
an savcıdan görüşme çağrısı beklemek açıkçası beni çok sıkıntıya
soktu. Trabzonspor karşılaşmasından sonra ortaya çıkan bu durumdan şimdi kurtulmuş olmaktan
mutluyum” dedi.

SAVCIYLA GÖRÜŞME

BU arada, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Fikret Seçen ile
dün yaklaşık 1 saat İstanbul Adliyesi’nde görüşen Bülent Uygun
bu görüşme sonrasında yaptığı
açıklamada, “Telefonda ev almak
için yaptığım görüşmeler telefon
takibine takılmış. Bunun sonucun‘ÇOK ETKİLENDİM’
da da parama el konulmuştu. Ama
HATIRLANACAĞI gibi, Trabşimdi iade edilecek” dedi. Uygun,
zonspor karşılaşmasını uyguladığı Ergenekon sanığı Sedat Peker’in
başarılı taktik ve yaptığı doğru
ablasına ait Sapanca’daki evi saoyuncu değişiklikleriyle kazanan tın almak istemiş ve evin parasını
Bülent Uygun takdir toplamıştı.
yollamak isterken de yaptığı teleAncak Uygun, bu maçfon görüşmesi dinleme kayıtlarına
tan sonra oynagirmiş, 150 bin liraya da el konulnan ve puansız muştu.
geçilen G. An(Kaynak: Vatan gazetesi)
tep ve Belediye

DASİB
SİVAS GECESİ
EĞLENCE

İhsan
Öztürk

Canlı müzik
Davul zurna
Sürprizler
Ahmet Ünal Alıcı
Tv Çekimi

GRUP
2000

31 Mayıs 2009
Holbækvej 34 - 4370 St. Merløse

İrtibat tlf: 25 33 57 41
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azının başlığını “Şampiyon kim?” merakı üzerine attım. Bu sezon nefesleri kesen bir Süper Lig
mücadelesi izliyoruz.
Ligin zirvesi ile altı tam bir kör kuyu gibi...
Türkiye Lig Şampiyonu kim olacak diye kimse kesin konuşamıyor.
Nasıl konuşsun ki..?
Hiç umulmayan taşlar yollara baş yarmaya devam
ediyor. Ligden düşecek zannedilen takımlar her hafta yeni bir sürpriz yaparak lige heyecan üstüne heyecan katıyor. Kimi ahlar vahlar çekip ağlama noktasına geliyor, kimileri de bıyık altından gülüyor.
Öyle bir lig izliyoruz ki, şampiyonluk mücadelesi verenler ligde kalma savaşı verenlerin alacakları sonuçlara endeksli gibi bir şey sahneleniyor sanki.
Türkiye’nin 4 büyüklerinden sadece Beşiktaş (62
puan) bu yılki şampiyonluğun en yakın adaylarından
biri olarak gözükürken, Trabzonspor(59 puan) ensesinde nefesini tutmuş ufak bir hatayı bekliyor gibi.
Diğer iki büyük F.Bahçe ve G.Saray’ı sormayın.
Lige çoktan avlu attılar da UEFA’yı nasıl kurtarırız
hesaplarını yapıyorlar. Tıpkı ”Uzun ince bir yoldayım” türküsü gibi.
Sivasspor son 3 haftaya kadar lider olarak götürdüğü Türkcell Süper Ligindeki birincilik yerini Beşiktaş’a devretti. Bülent Uygun’un ekibi kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren İstanbul Belediyespor’a yenilerek büyük hüsrana uğrarken hayal kırıklığı yarattı. Hocam, senin takımın ki bu sezon ligde
herkese kök söktürüyor, İ.B.B maçındaki kötü futbolu hiç ama hiç yakışmadı. Anadolu’nun yiğidolarına
herkes büyük sempati duyarken, bitime son 3 hafta
kala bu yapılır mı hocam..?
Hocam, şimdi Beşiktaş’ın G.Saray’a karşı oynayacağı derbi maçı seni umutlandırabilir ama unutma
senin son maçında İstanbul’da G.Saray ile. G.Saray önümüzdeki sezon UEFA’ya gitmek zorunda.
Gitmezse büyük hayalkırıklığı ve acı olur. Bu yazı
F.Bahçe-Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası Finali öncesi yazıldığı için şöyle bir yorum yapmak
zorundayım. Öncelikle, F.Bahçe son 3 haftada bütün
maçlarını kazanmak zorunda..
F.bahçe, Türkiye Kupasında Beşiktaş’ı yenerse UEFA’yı hemen garantiliyor, yenilirse, Beşiktaş’ın Türkiye Lig şampiyonu olması ya da ligi 2. ci bitirmesi
durumunda Şampiyonlar Ligine gideceğinden Sarılacivertlilerin UEFA’ya gitmesi kupa finalisti olması
nedeniyle kesin.
Ligin zirvesindeki tabloya bakıldığında binbir türlü
hesap yaparak kafaların karışması normal. Türkcell
Süper Ligin düşme hattında cadı kazanında olan birçok takımı da görmek mümkün. Uzun yıllardır böyle
bir zirve ve düşme yarışı izlenmedi Türk futbolunda.
Yalnız puanlara bakıldığında futbolumuzun kalitesinde bu sezon bir kısırlık dönemi yaşandığını ve
pek üst düzeyde olmadığını gözlemliyoruz.
Milli takıma da yansıyan bu kalite düşüklüğünün
İspanya maçlarında açıkça gözler önüne serildiğini
göz ardı edemeyiz. Lig şampiyonu kim olursa olsun
Sivasspor’un uzun zaman Lig birinciliğini elde tutmasına şapka çıkarmak lazım. Sizce şampiyon kim
olacak..?
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Giriş:
13 yaş ve üzeri
150,- kr.

Şampiyon kim...?

DLÆSNING

Nielsens Discount
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Kubilay
Dökmetaş

İrfan Kurtulmuş
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

En güzel gününüzü
profesyoneller hazırlasın
Kalite
Saygı
Titizlik...

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380 - Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

